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SAMMANFATTNING 
Bipacksedlar kan ses som en del av totalprodukten för läkemedel och utgör en viktig del då 
användarna måste veta varför de tar läkemedlet, vilka försiktighetsåtgärder de bör iaktta, vilka 
biverkningar som kan förekomma samt vilken dosering som ska följas. Tidigare studier har 
visat att det finns brister hos bipacksedlar som medföljer läkemedel. Användare läser inte 
bipacksedlarna i den utsträckning som de borde och 40 % av dem som läser bipacksedlarna 
har svårigheter att förstå innehållet. Från företagsperspektiv måste bipacksedlarna nå ut till 
användare på rätt sätt både för att få nöjda kunder och för att leva upp till myndigheternas 
krav. Ur kundperspektivet är det viktigt för användaren att förstå det som står i bipacksedeln 
för att kunna använda läkemedlet på rätt sätt och därmed få de tänkta positiva effekterna.  
 
Detta examensarbete utfördes på ACO Hud Nordic AB. Syftet med examensarbetet var att 
studera samt förbättra bipacksedlar genom att undersöka om användarna förstår det som står i 
dagens bipacksedlar, identifiera användarnas behov och förväntningar samt ta fram 
förbättringsförslag för hur bipacksedlar kan utformas.  
 
Examensarbetet utfördes som en fallstudie och inom fallstudien har surveymetoden använts. I 
examensarbetet har ett antal datainsamlingsmetoder använts, exempelvis litteraturstudie, 
intervjuer, enkätstudie, fokusgrupper samt de sju ledningsverktygen.  
 
Resultatet för hur väl användarna förstår en bipacksedel var 97 %. Ett antal kritiska områden 
för den undersökta bipacksedeln identifierades och bör förtydligas då nya bipacksedlar tas 
fram. 
 
En stor andel av användarna, 65 %, läser alltid hela eller delar av bipacksedeln, medan det 
enbart är 3 % som angett att de aldrig läser bipacksedlar. Utifrån undersökningarna framkom 
att en textstorlek större än vad som är brukligt idag bör användas. Användarna föredrar även 
en bipacksedel som är mer luftig än vad typiska bipacksedlar är. 83 % av användarna 
eftersöker information om biverkningar i bipacksedlar vilket tyder på att informationen om 
biverkningar är viktig för användare och bör förtydligas.  
 
Det som användare inte förstår i bipacksedlar är innehållsförteckningen och innehållsämnena. 
De anser att innehållsämnena har konstiga namn och att det inte finns enhetliga beteckningar 
för innehållsämnen. För att förenkla för användarna bör samma beteckning användas för ett 
och samma ämne och innehållsämnena bör funktionsindelas för att användarna ska förstå vad 
ämnena har för funktion i läkemedlet.  
 
Användare har olika behov av vilken information som bör finnas med i bipacksedlar och i 
vilken utsträckning. För att tillgodose alla dessa användares behov kan en extern källa 
användas, exempelvis hemsida och pekskärm på Apoteket. Bipacksedeln innehåller den 
nödvändigaste informationen användarna behöver för att använda läkemedlet och hänvisar till 
den externa källan för mer information för de användare som önskar.  
 



ABSTRACT 
 
 

ABSTRACT 
Package information leaflets can be seen as part of the overall product for medical products 
and are an important part. Package information leaflets shall inform the users about why they 
take the medicine; which kind of precautions they should take; possible side effects; and what 
dosage to take. Previous studies show that there is a shortage of user-friendly information in 
package information leaflets. Furthermore, users do not read the package information leaflets 
to the extent that they should, and 40 % of the users who do read the package information 
leaflet have difficulty understanding the information given. From the company’s point of 
view, the package information leaflet has to reach out to the users in order to get satisfied 
customers, and it has to fulfil authority demands. From the customers’ point of view, it is 
important for the user to understand what is written in the package information leaflet, in 
order to use the medical product in the way intended and to achieve the positive effects of the 
product.  
 
This master thesis was conducted at ACO Hud Nordic AB. The aim of the study was to 
evaluate and improve package information leaflets by investigating if users understand the 
information in an existing package information leaflet, to identify users’ demands and 
expectations, and to give improvement proposals for how the package information leaflet 
should be designed.  
 
This master thesis has been performed as a case study, and within the case study the survey 
method has been used.  A number of different data collection techniques have also been used, 
for example literature study, interviews, questionnaire, focus groups, and the seven 
management tools.  
 
The result concerning how well users understand what’s written in a package information 
leaflet was 97%. A couple of critical areas in the investigated package information leaflet 
were identified and should be clarified the next time a package information leaflet will be 
written. 
 
Most of the users, 65 %, do always read the whole or parts of the package information leaflet 
and there are only 3 % who never read it. The results from the studies show that a text font 
bigger than what is customary today should be used. The users also prefer a package 
information leaflet more airy than a typical package information leaflet. 83 % of the users are 
searching in the package information leaflet for information about mentioned side effects, 
which indicate that this information is important to the user and should be clarified.  
 
The part of the package information leaflet users do not understand is the declaration of 
ingredients. They consider the ingredients to have strange names and that there are no 
standardized names for the ingredients. To simplify for the users the same designation should 
be used for one ingredient and the ingredients should be divided into groups of function to 
make clear what kind of function they have.  
 
The users have different demands regarding what information should be written in the 
package information leaflet and to what extent. To meet the diverse demands an external 
source could be used, for example a homepage and an electronic information source at the 
pharmacy. The package information leaflet should contain the most important information to 
be able to use the medicine in the intended way and to refer to the external source for further 
information.  
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1 INLEDNING 
I detta kapitel presenteras examensarbetets bakgrund, problembeskrivning, syfte samt de 
avgränsningar som gjorts.   

1.1 Bakgrund 
För att kunna knyta kunderna till sig krävs det för företag att vara bättre på att förstå sina 
kunder än vad konkurrenterna är och att företaget lever upp till kundernas behov och 
förväntningar (Bergman & Klefsjö, 2001). Enligt Sörqvist (2004) blir kunden nöjd och 
tillfredsställd när en situation upplevs som positiv och människans upplevelse av situationer 
utgår i de flesta fall från helheten. 
 
När kunderna kommer i kontakt med en ny produkt är det ofta nödvändigt med en kort 
presentation av produkten och instruktioner för hur den ska användas. Produktinformationen 
bör spegla användarnas behov och innehåller i de flesta fall information om hur man använder 
sig av produkten för att få det största utbytet. Produktinformationen kan vara allt ifrån hur 
man öppnar en konservburk till tvättråd för klädesplagg.  
 
I vissa branscher ställs det krav på företag angående produktinformationen och regler finns för 
hur informationen ska se ut och vad den måste innehålla. I kosmetika- och läkemedels-
branschen finns det EU-direktiv på att produktinformationen ska innehålla en innehålls-
deklaration för att förenkla vid valet av produkt för användaren. För läkemedel finns även 
krav på att en bipacksedel1 ska bifogas med produkten. En bipacksedel ska innehålla den 
viktigaste informationen som användaren behöver känna till för att kunna bruka läkemedlet på 
ett säkert sätt. Läkemedelsverket har generella krav på att bipacksedeln ska vara klart och 
lättförståeligt skriven vilket regleras i Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 2005:11. 
Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2005:11) specificerar att bipacksedeln ska innehålla en 
förteckning över information som användaren behöver innan läkemedlet intas, relevanta 
försiktighetsåtgärder vid användning, interaktioner med andra läkemedel samt särskilda 
varningar.  
 
Hedlund (1999) beskriver hur en svensk undersökning visade att var femte patient inte fick 
information av sin läkare om varför läkemedlet skulle tas och en tredjedel inte fick 
information om medicinens biverkningar. I och med detta är bipacksedlar en viktig länk 
mellan tillverkare och användare för att förmedla denna information och bipacksedlar utgör 
företagets möjlighet att kommunicera med användaren. Utifrån Hedlund (1999) och Agner et 
al. (2004) kan man dra slutsatsen att dagens bipacksedlar inte uppfyller användarens behov till 
fullo, och kvar återstår att identifiera användarens verkliga behov och förväntningar för att 
därefter uppfylla dessa. 
 
Kvalitet beskrivs av Bergman & Klefsjö (2001) som produktens förmåga att tillfredställa 
kundens behov och förväntningar samt av Sandholm (2001) som produktens lämplighet för 
användning. För läkemedel består kärnprodukten av den medicinska formuleringen som 
tillsammans med olika delar, exempelvis bipacksedeln, bildar totalprodukten. Vid bedömning 
av produkter utgår kunder i de flesta fall från totalprodukten (Sörqvist, 2004).  För att ge 
kunden en positiv bild av produkten och få nöjda kunder är det viktigt att inte bara se till 
kärnprodukten utan även förbättra och kundanpassa de övriga delarna som totalprodukten 
består av. 
 

  
1 Patientinformation som medföljer läkemedel.  
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1.2 Problembeskrivning 
En tysk undersökning av bipacksedlars läsbarhet visar att 40 % av respondenterna inte förstod 
innehållet och var tredje respondent var tvungen att ta hjälp av en uppslagsbok för att förstå 
det som stod (Hedlund, 1999). Enligt Agner et al. (2004) har många användare svårigheter 
med att läsa och förstå innehållsförteckningen till läkemedel och kosmetiska produkter på 
grund av att de är obekanta med ämnenas kemiska beteckningar och tvivlar på riktigheten hos 
innehållsförteckningen. Dessa problem är enligt Agner et al. (2004) relaterade till 
användarens bakgrund och sociala status.  
 
När användaren inte kan ta till sig den information som står i bipacksedeln kan det medföra 
att läkemedlet inte brukas på ett riktigt sätt. Felaktig användning kan leda till att läkemedlets 
effekt uteblir, ge skador eller komplikationer hos användaren samt allergiska reaktioner. För 
personer som är överkänsliga mot vissa innehållsämnen är det viktigt att informationen i 
bipacksedlar och innehållsförteckningar går fram på avsett sätt. Om inte informationen går 
fram till dessa användare kan det leda till att de i okunskap väljer produkter som innehåller 
ämnen de är allergiska eller överkänsliga mot.  
 
Läkemedelsverket har krav på vad en bipacksedel ska innehålla och att den ska 
läsbarhetstestas på tänkta användare. Trots läkemedelverkets krav och riktlinjer visar Agner et 
al. (2004) och Hedlund (1999) att det finns ett glapp mellan tillverkarens information och 
användarnas intresse och förståelse. Informationen i bipacksedlar och bipacksedlarnas 
utformning är inte kundanpassad.  
 
Hedlund (1999) anser att bipacksedlar i många fall endast är långa stycken för att skydda 
tillverkarens intresse vid potentiella skadeståndsmål. De tar inte hänsyn till konsumentens 
ålder, kön, utbildning eller sociala status och uppdateras inte fortlöpande. I och med detta 
påstående är det viktigt att som företag ta reda på användarens egentliga behov och 
förväntningar och anpassa bipacksedlarna efter dessa för att borga för att kunderna får den 
information de behöver och därmed få nöjda kunder.  

1.3 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att studera och förbättra bipacksedlar utifrån användarens behov 
och förväntningar. Förbättringsförslag ska tas fram på hur bipacksedlar kan anpassas efter 
användarens behov och förväntningar samt bli mer lättförståeliga utifrån användarens 
perspektiv. Examensarbetets syfte är indelat i tre delmål:  

1. Undersöka om användarna förstår det som står i dagens bipacksedlar.  
2. Ta reda på vilka behov och förväntningar användaren har på bipacksedlar 
3. Ge förslag på hur bipacksedlar kan utformas så att användaren får ut den information 

hon behöver för att kunna använda läkemedlet på ett säkert och ändamålsenligt sätt.  

1.4 Avgränsningar  
Examensarbetet avgränsas till att ge förslag på förbättringar av bipacksedlar, förbättringarna 
kommer inte att genomföras inom examensarbetet. Enbart förståelse och utformning av den 
svenska delen av bipacksedlar kommer testas och inte de övriga nordiska språken. Detta görs 
på grund av de rekommendationer EFPIA (2002) ger angående läsbarhetstester2 som 
specificerar att det räcker med att testa bipacksedlar på ett språk. Test av flera språk blir 
enbart ett test av översättningen.  
 

 
2 Test för att undersöka om användarna förstår det som står i bipacksedlar.  
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel ges en beskrivning av de teorier som legat till grund för examensarbetet.  

2.1 Kvalitetsbegrepp  
Kvalitet är ett utbrett begrepp som organisationer idag använder för sina produkter för att 
locka till sig kunder. Bergman & Klefsjö (2001) beskriver hur det ökade intresset för kvalitet 
har medfört att ordet kvalitet är ett begrepp som ofta brukas och missbrukas. Begreppet 
varierar beroende på vem som tillfrågas och det finns ett flertal definitioner för kvalitet.  
 
Juran talar om två innebörder av begreppet kvalitet och beskriver hur dessa två kan skapa 
förbistring angående kvalitetsbegreppet. Den första innerbörden härrör till de produkt-
egenskaper som uppfyller kundernas behov och förväntningar och på så sätt skapar 
kundtillfredsställelse. För att skapa högre kundtillfredsställelse krävs fler och bättre produkt-
egenskaper vilket i de flesta fall innebär investeringar. Enligt Juran innebär denna innebör att 
kvalitet kostar mer. Den andra innerbörden av kvalitet härrör till avsaknad av brister. Med 
avsaknad av brister produceras färre felaktiga enheter vilket leder till färre reparationer och 
kundklagomål. Det i sin tur resulterar i högre kundtillfredsställelse och med denna innerbörd 
kostar kvalitet oftast mindre. (Juran & Godfrey, 1999)  
 
Juran definierar begreppet kvalitet som ”Fitness for use”. 
 
Sandholm (2001) ger en liknande förklaring på begreppet; 
 ”En produkts kvalitet är dess lämplighet för användning”  
 
Bergman & Klefsjö (2001) ger följande definition för kvalitet;  

”Kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, 
kundernas behov och förväntningar” 
 

En produkts kvalitet kan ses som en kombination av dessa definitioner; produktens förmåga 
att tillfredsställa kundernas behov och förväntningar samt dess lämplighet för användning. 
Enligt denna definition av kvalitet utgör kunden en central del av kvalitetsarbetet. Kund-
begreppet definieras av Bergman & Klefsjö (2001) som;  
 

”De vi vill skapa värde åt”  
 
Att arbeta med att förbättra kvalitet handlar enligt Bergman & Klefsjö (2001) om att 
systematiskt och resurseffektivt 

• ta reda på vilka kunderna är 
• ta reda på kundernas behov och förväntningar 
• se till att uppfylla, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar 

 
Genom organisationens aktiviteter och produkter skapas enligt Bergman & Klefsjö (2001) 
värde åt kunden. De beskriver vidare hur man genom att uppfylla och helst överträffa 
kundernas förväntningar skapar nöjda och lojala kunder. Gould (1995) beskriver hur en 
organisation inte kan överleva på markanden utan nöjda kunder på samma sätt som vi 
människor inte kan överleva utan mat. 
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2.2 Produkten 
Bergman & Klefsjö (2001) definierar produkt som; 
 
  ”En vara eller tjänst eller en kombination av vara och tjänst”  
 
Enligt Sörqvist (2004) kan en produkt betraktas utifrån hel- och delperspektiv genom att dela 
in den i kärnprodukt och totalprodukt. Kärnprodukten omfattar enligt Sörqvist (2004) de mest 
nödvändiga och centrala delarna av produkten medan totalprodukten omfattar samtliga delar 
av produkten. I totalprodukten ingår förutom kärnprodukten exempelvis instruktioner och 
runtomkringtjänster (Sörqvist, 2004). Enligt Sörqvist (2004) utgår kundens bedömning ofta 
från totalprodukten.  
 

2.3 Kundbehov  
Hur tillfredsställd kunden blir med en produkt beror enligt Sörqvist (2004) till stor del på i 
vilken utsträckning produkten uppfyller kundens behov. Enligt Bergman & Klefsjö (2001) 
kan man dela in kundens behov i tre grupper: 

• Basbehov. Basbehoven är så självklara för kunden att de inte ens nämns då kunden 
uttrycker vilka behov och förväntningar de har på produkten. Om en organisation inte 
tillfredsställer kundens basbehov blir kunden missnöjd. Däremot fås inga nöjda kunder 
genom att enbart tillfredsställa kundens basbehov.   

• Uttalade behov. Det är dessa behov man ofta syftar på då man talar om kundbehov. De 
uttalade behoven är vad kunden förväntar sig av en produkt och anser som viktigt. De 
uttalade behoven kommer fram vid exempelvis kundundersökningar och alla 
konkurrenter har därmed samma förutsättningar för att kunna identifiera och uppfylla 
dessa behov. Genom att uppfylla dessa behov bättre än vad konkurrenterna gör kan en 
organisation knyta kunden till sig.  

• Omedvetna behov. Ofta vet man som kund inte vilka behov man har och vad man kan 
få uppfyllt. Därmed är det svårt att få reda på kundens omedvetna behov genom enbart 
förfrågan. Genom att identifiera och tillfredsställa dessa behov kan en organisation 
vinna stora konkurrensfördelar och få lojala kunder.  

 
Då en organisation ska identifiera kundernas behov är det enligt Sörqvist (2004) viktigt att ha 
i beaktande att kunden själv inte är medveten om alla sina behov. Således är behovet av 
djupare analyser enligt Sörqvist (2004) stort för att förstå kundens samtliga behov.  

2.3.1 Kanomodellen 
Japanen Noriaki Kano har kopplat kundbehoven till de tre kvalitetsdimensionerna nödvändig 
kvalitet, förväntad kvalitet och attraktiv kvalitet enligt figur 1. När en organisation uppfyller 
basbehoven levererar de nödvändig kvalitet och genom att uppfylla de uttalade behoven 
skapar en organisation förväntad kvalitet. Om organisationen uppfyller kundernas omedvetna 
behov, levererar de attraktiv kvalitet och kunderna får ett överraskningsmoment som ofta 
leder till nöjda och lojala kunder. En organisation måste känna sina kunder väl för att kunna 
uppfylla både kundens basbehov och omedvetna behov. (Bergman & Klefsjö, 2001) 
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Kundtillfredsställelse Omedvetna behov 

 
Figur 1. Kanomodellen. Hämtad från Bergman & Klefsjö (2001), s. 311. 

 
 

2.4 Kundundersökningar 
Sörqvist (2004) beskriver hur kundfokus och förståelse för kundens behov och förväntningar 
har en avgörande betydelse för hur väl en produkt mottas av kunden. Enligt Sandholm (2001) 
måste företag genomföra kundmätningar för att ta reda på hur företagets produkter lever upp 
till kundernas behov och förväntningar. Denna information bör sedan användas som underlag 
för produktförbättringar (Sandholm, 2001). Kundmätningar kan enligt Sörqvist (2004) 
genomföras på olika sätt. Sörqvist (2004) delar in kundmätningar i tre olika kategorier; 
kundattityder, kundbeteenden och kundeffekter. Sörqvist (2004) beskriver vidare hur man 
mäter kundattityder genom att fråga kunderna vad de tycker. Att mäta kundbeteenden handlar 
om att studera vad kunden gör och att mäta kundeffekter handlar om att fastställa effekterna 
av kundens beteende för organisationens verksamhet (Sörqvist, 2004).  
 
Gustafsson (1998) beskriver fyra olika metoder för att samla in kundönskemål och därmed 
identifiera kundernas behov;  

• Kundundersökning eller kvalitativ undersökning med hjälp av intervjuer, enskilt eller i 
grupp 

• Observation av kunden i kundens egen miljö 
• Kundklagomål på tidigare produkter 
• Intern felstatistik  

 
Enligt Bergman & Klefsjö (2001) kan en organisation genomföra mätningar för att ta reda på i 
vilken utsträckning organisationen har nöjda kunder. Men det räcker inte för organisationen 
att ta reda på om kunderna är nöjda eller inte, utan de måste veta vilka produktegenskaper 
som behöver förbättras för att få nöjda kunder (Bergman & Klefsjö, 2001). 
 

Grad av 
uppfyllelse 

Mycket 
missnöjd 

Mycket 
nöjd 

(Attraktiv kvalitet) 

Uttalade behov 
(Förväntad kvalitet) 

Outtalade Helt Inte alls 

Basbehov 
Uttalade (Nödvändig kvalitet) 

Outtalade 

  
 

5



TEORI 
 
 

2.4.1 Kanoanalys 
Enligt Sörqvist (2004) kan en Kanoanalys utföras för att identifiera kundernas behov och 
förväntningar. Vid en Kanoanalys utgår organisationen från Kanomodellen och strävar efter 
att systematiskt identifiera kundernas basbehov, uttalade samt omedvetna behov (Sörqvist, 
2004). Olika tekniker används för att identifiera de olika typerna av kundbehov. De olika 
teknikerna som används är enligt figur 2.  
 

Uttalade behov Basbehov Omedvetna behov 

 

 
 

 
 

 
Brainstorming 
Fråga kunden 

Avtal 

Brainstorming 
Fråga kunden 
Klagomål och 
reklamationer 

Lagar och 
förordningar 

Brainstorming 
Fråga kunden 
Experiment 
Prototyper 

Figur 2. Kanoanalys. De tekniker som används vid identifiering av de olika 
kundbehoven i en Kanoanalys. Hämtad från Sörqvist (2004) s. 421. 

 
Brainstorming och fråga kunden kan användas för att identifiera samtliga tre kundbehov. 
Brainstorming är enligt Klefsjö et al. (1999) ett arbetssätt för att ta till vara på en grupps 
kreativitet genom att få gruppmedlemmarna att stimulera och inspirera varandra. Arbetet med 
brainstorming ska leda till ett resultat som är bättre än om var och en av gruppmedlemmarna 
arbetat var och en för sig (Klefsjö et al., 1999). För att kunna identifiera de parametrar som 
uppfyller kundernas omedvetna behov och ger kunden en överraskningseffekt räcker det inte 
med att fråga kunden, organisationen måste även ha god kännedom om sina kunder (Bergman 
& Klefsjö, 2001). För att identifiera dessa parametrar och uppfylla kundernas omedvetna 
behov kan en organisation enligt Sörqvist (2004) genomföra experiment och ta fram och testa 
olika prototyper av produkten.  
 

2.5 Kundtillfredsställelse 
Det kostar organisationer mer att knyta nya kunder till sig än att behålla befintliga kunder och 
därmed är det viktigt för en organisation att uppnå hög kundtillfredsställelse och på så sätt 
kvarhålla sina befintliga kunder (Bergman & Klefsjö, 2001). Kundtillfredsställelse kan enligt 
Sörqvist (2004) beskrivas som en mental subjektiv bedömning av kunden som helt baseras på 
kundens uppfattning och attityd. Enligt Bergman & Klefsjö (2001) finns en stark koppling 
mellan kundens behov och förväntningar samt kundtillfredsställelse. Sörqvist (2004) 
beskriver vidare hur nivån av kundtillfredsställelse beror på i vilken utsträckning produkten 
lever upp till kundens behov. Hur hög kundtillfredsställelsen är beror på de förväntningar 
kunden har i förväg samt kundens upplevelse av utfallet från produkten (Sörqvist, 2004). I 
Kanomodellen är den av kunden upplevda tillfredsställelsenivån en kombination av 
uppfyllandet av kundens basbehov, uttalade och omedvetna behov (Sörqvist, 2004).  
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Enligt Muffatto & Panizzolo (1995) finns det ett samband mellan en organisations 
engagemang för sina kunder och kundtillfredsställelse. För att kunna skapa förtroende och 
tillit med sina produkter måste en organisation utveckla olika typer av engagemang som går 
hand i hand med kundernas intressen och problem. En organisation måste ständigt utvärdera 
sitt engagemang för att undvika gap mellan kundens förväntan och produkten som levereras. 
Kundengagemang innebär för en organisation inte enbart att identifiera kundernas nuvarande 
behov och förväntningar, utan även att förutse kundernas framtida behov och förväntningar. 
(Muffatto & Panizzolo, 1995) 
 
Gould (1995) beskriver fördelarna en organisation får av att behålla sina kunder. De tre 
huvudfördelarna är enligt Gould (1995); 

1. kostnaden för kundförvärv minskar då en organisation inte behöver ersätta förlorade 
kunder 

2. en trogen kund tenderar till att vara mindre priskänslig 
3. en trogen kund tenderar till att vara mer mottaglig till erbjudande om att köpa ett större 

utbud av organisationens produkter  
 
Gould (1995) beskriver hur anledningarna till att en organisation kan kvarhålla en kund beror 
på tre orsaker; lathet från kundens sida, brist på alternativ eller hög kundlojalitet som resultat 
av utmärkt service.  
 
En lojal kund är det ultimata. En lojal kund tenderar inte bara att vara en god kund utan 
rekommenderar även organisationens produkter till vänner och bekanta (Gould, 1995). 
Bergman & Klefsjö (2001) beskriver fördelarna för en organisation med att försöka omvända 
en missnöjd kund och förhoppningsvis få tillbaka förtroendet och skapa en lojal kund.  Av 
100 missnöjda kunder är det fyra som klagar direkt till organisationen, men missnöjet från 
dessa 100 kunder sprids vidare till 1000 personer i kundens bekantskapskrets och omgivning 
(Bergman & Klefsjö, 2001).  
 
För att få lojala kunder som rekommenderar en organisation krävs för organisationen att 
överträffa kundernas förväntningar (Gould, 1995). Gould (1995) påpekar hur en organisation 
inte ska överträffa kundernas förväntningar på varje dimension, utan ska välja ut vad som är 
viktigt för organisationens kunder. Det finns tre huvuddimensioner för en organisation att 
välja bland; värde, service och reklamationer. Med värde är organisationen framgångsrik 
inom ett område, exempelvis pris eller kvalitet. Med service satsar organisationen exempelvis 
på generösa öppettider eller korta leveranser. Gould (1995) beskriver hur en organisation kan 
vända och behålla missnöjda kunder genom att på ett effektivt sätt hantera reklamationer. Alla 
dessa exempel leder till lojala kunder, tack vare att kunden blivit överraskade av servicen eller 
priset på produkten. (Gould, 1995) 
 

2.6 Kundfokuserad produktutveckling  
Enligt Gustafsson (1998) är ett av de viktigaste momenten vid produktutveckling att samla in 
relevant kunddata eftersom den fortsatta produktutvecklingen kommer baseras på det 
insamlade materialet. Ett mål enligt Hermann et al. (1997) vid kundfokuserad produkt-
utveckling är att identifiera de områden av kundbehov som behöver förbättras i en 
organisation. Detta görs genom att med hjälp av kunden identifiera de viktigaste produkt-
egenskaperna och fokusera på dessa vid produktutvecklingen (Herrmann et al., 1997). 
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Utveckling av en kvalitetsprodukt kan enligt Herrmann et al. (1997) delas in i fyra olika delar. 
Fösta delen består av att identifiera och förstå kundens behov samt förstå hur de olika 
kundbehoven bildar en enhet. Den andra delen består av att konceptualisera behoven, dvs. 
hitta lösningar till behoven. Det tredje steget består av att sammankoppla lösningen med 
utformning, dvs. paketera lösningen så som kunden specificerat. Fjärde steget består av att 
leverera den färdiga produkten till kund. (Herrmann et al., 1997) 
 
Bergman & Klefsjö (2001) beskriver en liknande metod för produktutveckling som bygger på 
de tre stegen krav, koncept och förbättring. Kravsteget innebär att behov och förväntningar 
från kunder samt krav från högre systemnivå identifieras, värderas och översätts till 
produktkrav. I konceptsteget tas ett antal olika koncept fram som uppfyller produktkraven. 
Det koncept som väljs förbättras i det sista steget genom exempelvis försöksplanering och 
tillförlighetsanalyser. (Bergman & Klefsjö, 2001) 
 
Johne (1994) beskriver hur produktutveckling kan ske smalt eller i vidare termer. Smal 
produktutveckling utgår bara från kärnprodukten. Bred produktutveckling innefattar helheten 
som erbjuds kunden, dvs. kärnprodukten med dess runtomkringtjänster samt hur den 
presenteras (Johne, 1994).  
 

2.7 Bipacksedlar 
En bipacksedel definieras av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2005:11) som det 
informationsblad för användare som medföljer läkemedel. Alla läkemedelsförpackningar ska 
enligt LVFS 2005:11 innehålla användarinformation i form av en bipacksedel. En bipacksedel 
innehåller en sammanfattande beskrivning av ett läkemedels egenskaper.  

2.7.1 Krav från läkemedelsverket 
Läkemedelsverket har generella krav på att bipacksedlar som medföljer läkemedel ska vara 
klart och lättförståeligt skriven vilket regleras i Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 
2005:11. Informationen i bipacksedeln ska avspegla att samråd med patienter har genomförts. 
Bipacksedeln ska vara utformad så att användaren kan hantera läkemedlet på avsett vis. 
Vidare specificerar Läkemedelsverkets föreskrifter att bipacksedeln ska innehålla en 
förteckning över information som användaren behöver innan läkemedlet intas, relevanta 
försiktighetsåtgärder vid användning, interaktioner med andra läkemedel och särskilda 
varningar. Förteckningen ska ta hänsyn till vissa användarkategorier; exempelvis barn, äldre 
samt gravida och ammande kvinnor. Bipacksedeln ska ange om produkten påverkar förmågan 
att framföra fordon eller använda maskiner. Den ska även innehålla de vanliga instruktionerna 
som behövs för en korrekt användning. (LVFS 2005:11) 

2.7.2 Läsbarhetstester  
Europeiska kommissionen tog hösten 2005 fram krav på att bipacksedlar ska genomgå 
läsbarhetstest på tänkta användare. Målet vid läsbarhetstester är att identifiera om 
informationen i bipacksedlar frambringar det korrekta meddelandet till den som läser 
informationen (European Commission, 2005). Enligt European Commission (2005) förbättrar 
inte testet i sig bipacksedeln men ger indikationer på vilka områden som bör korrigeras.  
 
Det finns flertalet guider, riktlinjer och krav på hur läsbarhetstester bör genomföras. Avsnitt 
ur EFPIA (2002) och EU-kommissionens rekommendationer och riktlinjer presenteras nedan. 
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Enligt European Commission (2005) specificerar artikel 59(3) att alla bipacksedlar som 
medföljer läkemedel ska genomgå en konsultation med tänkta användare. Artiklarna 59(3) 
och 61(1) yrkar på att bipacksedeln ska reflektera resultaten av konsultation med patient-
grupper för att säkerställa att de är läsliga, tydliga och lätta att använda.  
 
EFPIA (2002) anger att läsbarhetstesterna bör fokusera på tre kriterier angående bipacksedeln. 
Testet ska demonstrera att respondenten: 

• kan hitta den eftersökta informationen i bipacksedeln 
• förstår bipacksedeln 
• vet hur hon ska handla utifrån informationen i bipacksedeln  
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3 METOD  
I följande kapitel beskrivs de metoder som användes i examensarbetet och en förklaring ges 
till genomförandet av examensarbetet. 

3.1 Forskningsansats  
Vid val av forskningsansats handlar det om att bestämma hur det valda problemet ska 
angripas. Valet av forskningsansats bestämdes utifrån det specificerade problemet samt syftet 
med examensarbetet. 

3.1.1 Induktion eller deduktion 
Enligt Patel & Davidsson (1994) finns två metoder för att relatera teori och verklighet till 
varandra, induktion och deduktion. Figur 3 ger en schematisk bild av de båda metoderna.  
 

TEORI (MODELL) 

Hypoteser Generalisering 

Observationer Observationer 

VERKLIGHETEN 
(Mätning, tolkning) 

Induktiv metod Deduktiv metod 
 

Figur 3.  Induktiv- och deduktiv metod. Följande principiellt olika angreppssätt 
fås vid de båda metoderna. Hämtad från Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001), 
s. 220. 

 
Induktiv metod kan enligt Holme & Solvang (1996) beskrivas som upptäckarens väg. 
Backman (1998) förklarar induktiv metod med att man utifrån empirin samlar in data för att 
därefter formulera begrepp i form av hypoteser och teorier.  
 
Deduktion kan enligt Holme & Solvang (1996) beskrivas som att bevisa. Deduktiv metod 
beskrivs av Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) med att man utifrån en teori formar 
hypoteser som är testbara påståenden om verkligheten, för att därefter genom logisk slut-
ledning komma fram till resultatet.  
 
I examensarbetet valde författaren det induktiva angreppssättet för att utifrån verkligheten 
samla in rådata och dra slutsatser relaterade till det specificerade problemet i kapitel 1. 
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3.1.2 Kvalitativ och kvantitativ metod 
Bell (2000) beskriver hur forskning kan genomföras med hjälp av en kvalitativ eller 
kvantitativ metod.  
 
Med den kvalitativa metoden går man enligt Holme & Solvang (1996) på djupet genom att 
samla in riklig information om få undersökningsenheter. Vid kvalitativ forskning anser Bell 
(2000) att forskaren är intresserad av att ta reda på hur människor upplever sin värld, målet är 
snarare insikt och förståelse än statistisk analys. 
 
Holme & Solvang (1996) beskriver hur man med kvantitativa metoder går på bredden och 
ringar in information om många undersökningsenheter. Vid kvantitativ forskning mäter och 
använder forskaren vetenskapliga tekniker som kan ge kvantifierbara och om möjligt även 
generaliserbara slutsatser (Bell, 2000).  
 
I examensarbetet har författaren valt att kombinera kvantitativ och kvalitativ metod. Detta val 
gjordes för att både få ett helhetsperspektiv och en djupare förståelse för det valda problemet. 
Kvantitativ metod valdes för att kunna gå på bredden och använda sig av många 
undersökningsenheter. Kvalitativ metod användes för att få en djupare förståelse av ett färre 
antal undersökningsenheter. 
 

3.2 Undersökningsansats 
Bell (2000) menar att det finns ett flertal forskningsmetoder att välja bland, exempelvis 
aktionsforskning, fallstudie, surveymetoden samt experimentella metoder. Alla dessa metoder 
har sina starka och svaga sidor och passar in i ett visst sammanhang. Vilken metod som ska 
väljas beror på syftet med forskningen, vilka frågor som ska besvaras och den valda 
forskningsansatsen. Syftet med examensarbetet var att utvärdera och förbättra bipacksedlar 
utifrån användarnas behov och förväntningar. För att kunna uppnå syftet med examensarbetet 
har fallstudie använts som undersökningsansats och inom fallstudien har surveymetoden 
använts. Författarens val av att kombinera surveymetoden med fallstudie gjordes för att kunna 
tillgodose de två delarna som syftet i examensarbetet bestod av. 
 
Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) beskriver hur en fallstudie karakteriseras av att man på 
djupet undersöker ett fåtal objekt i en mängd avseenden. Bell (2000) beskriver vidare hur 
fallstudier gör det möjligt att på djupet studera ett avgränsat objekt under en begränsad 
tidsperiod. En fördel enligt Bell (2000) med fallstudie är den ger forskaren möjlighet att 
koncentrera sig på en speciell företeelse genom att försöka få fram de faktorer som inverkar 
på den aktuella företeelsen. En ytterligare fördel med fallstudie är att forskaren undersöker 
verkliga förhållanden och på så sätt kan erhålla djup kunskap om företeelsen (Bell, 2000). 
Författaren valde fallstudie som undersökningsansats då det är ett avgränsat objekt, en 
bipacksedel, som ska studeras med hjälp av ett flertal datainsamlingsmetoder.  
 
Enligt Bell (2000) är det främsta syftet med surveymetoden att få fram fakta som är 
representativ för hela populationen. Författaren valde att använda surveymetoden inom 
fallstudien för att kunna ställa frågor till ett urval och utifrån urvalet dra slutsatser som rör 
hela populationen. Vid användning av surveymetoden måste en grundlig analys göras av vilka 
drag eller egenskaper i populationen som ska karakterisera hela populationen (Bell, 2000). 
Surveymetoden är användbar när det inte krävs någon kontroll av beteendehändelser och 
fokus ligger på nutida händelser (Yin, 2003).  
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3.2.1 Undersökningsobjekt 
Undersökningsobjektet i examensarbetet valdes av författaren till en bipacksedel då syftet 
med examensarbetet var att förbättra bipacksedlar för läkemedel. Examensarbetet utfördes i 
samarbete med ACO Hud Nordic AB. För att kunna uppfylla delmål ett i syftet, undersöka om 
användare förstår det som står i dagens bipacksedlar, var det en förutsättning att författaren 
hade en verklig bipacksedel att utgå ifrån. Bipacksedeln för produkten Canoderm valdes som 
undersökningsobjekt. Canoderm ingår i ACO Huds produktsortiment och är en mjukgörande 
kräm med en relativt enkel bipacksedel jämfört med bipacksedlar för andra typer av 
läkemedel. Canoderm säljs i halvliters burkar och levereras utan ytterkartong. Bipacksedeln 
till Canoderm är en så kallad fold-out som sitter fast på krämburken och viks ut vid läsning 
(se bilaga 1). Bipacksedeln för Canoderm låg även till grund vid uppfyllelse av resterande del 
av syftet. Fortsättningsvis i examensarbetet benämns ACO Hud som företaget.  
 

3.3 Arbetsgång 
I nedanstående kapitel presenteras de metoder som använts i examensarbetet utifrån den 
arbetsgång som examensarbetet följt. Arbetsgången visas i figur 4. 
 

 
Figur 4. Examensarbetets arbetsgång. Examensarbetet delades in i tre huvudområden; planering, genom-
förande och sammanställning.  
 
Examensarbetet startade med en planeringsfas där författaren tillsammans med företaget tog 
fram en problemformulering. Problemet avgränsades och litteraturstudier påbörjades för att 
läsa in sig på det valda problemområdet samt lämpliga verktyg för datainsamling och analys. 
De olika stegen i datainsamlingen planerades genom att välja metoder, testdesign och 

Problem Litteratur 
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Läsbarhetstest 

Enkätundersökning 

Externa 
fokusgrupper 

Rapportskrivning 

Analys
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200 

SAMMAN-
STÄLLNINGGENOMFÖRANDEPLANERING 
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bestämma urval. Under planeringsfasen av examensarbetet genomfördes ett orsaks-verkan 
diagram internt på företaget. För att uppnå syftet med examensarbetet delades genomförandet 
in i tre olika delar;  

• Läsbarhetstester. Intervjuer och observation användes för att genomföra läsbarhets-
tester på bipacksedeln för Canoderm. Syftet med detta steg var att kontrollera om 
tänkta användare förstår det som står i bipacksedeln, dvs. uppfylla delmål ett i syftet.  

• Enkätstudie. Syftet med enkätstudien var att uppfylla delmål två, försöka identifiera 
användarnas behov av och förväntningar på bipacksedlar. 

• Extern fokusgrupp. Två externa fokusgrupper genomfördes med personer som kan 
ha högre krav på innehållet i bipacksedlar då de lider av någon sorts hudproblem eller 
är överkänsliga mot vanligt förekommande innehållsämnen. De externa fokus-
grupperna genomfördes med syftet att uppfylla delmål två i syftet genom att få en 
större förståelse för dessa användares behov och förväntningar.  

 
Både Hermann et al. (1997) och Bergman & Klefsjö (2001) beskriver hur kundfokuserad 
produktutveckling kan ske i olika steg, första steget består av att identifiera kundernas krav 
och behov. I nästa steg av produktutvecklingen beskriver Hermann et al. (1997) samt 
Bergman & Klefsjö (2001) hur olika koncept tas fram utifrån de identifierade kundkraven 
vilket inspirerade författaren till att undersöka olika koncept av en bipacksedel och idén om 
”dröm-bipacksedeln” föddes. Utifrån resultatet av läsbarhetstesterna togs en ”dröm”-
bipacksedel fram. I enkätstudien besvarade respondenterna vissa frågor utifrån en bifogad 
bipacksedel, cirka hälften av respondenterna fick den ordinarie bipacksedeln bifogad och 
hälften fick ”dröm”-bipacksedeln bifogad.  
 
I analysfasen genomfördes en intern fokusgrupp på företaget för att följa upp resultatet från de 
externa fokusgrupperna. Resultatet från de tre stegen i datainsamlingen analyserades var och 
en för sig samt gemensamt.  
 
I slutskedet av examensarbetet gjordes en sammanställning genom att resultatet från de olika 
datainsamlingarna presenterades och diskuterades. Utifrån analysen togs förslag fram på hur 
bipacksedlar kan utformas så att användarna förstår dem bättre och kan använda läkemedlet 
på avsett vis. Det tredje delmålet i syftet uppnåddes genom att förbättringsförslag togs fram 
utifrån sammanställningen av datainsamlingen. 

3.3.1 Planering 

Litteraturstudier  
Litteraturstudie genomfördes för att ta del av tidigare dokumentation inom det valda ämnet. 
Syftet med litteraturstudier är enligt Backman (1998) att ge hjälp i det fortsatta arbetet genom 
att under forskningens gång exempelvis fördjupa sig inom valda metoder och upptäcka nya 
tankebanor.   
 
Litteraturstudie genomfördes på Stockholms stadsbibliotek, Universitetsbiblioteket i Luleå 
samt Luleå tekniska universitets artikeldatabas. De databaser som främst användes var 
emerald och pubmed. Dessutom användes EU-kommissionens rekommendationer för 
läsbarhetstest av bipacksedlar. EU-kommissionens, EFPIA3 samt MHRA4 riktlinjer och 
generella rekommendationer för läsbarhetstester av bipacksedlar för läkemedel studerades. 
Artiklar om läsbarhet och förståelse av bipacksedlar och hudprodukters innehållsförteckningar 
studeras även för att få en djupare förståelse av ämnet. För att skaffa mer information om 
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utförande av bipacksedlar och läsbarhetstester användes följande sökord; ”readability test”, 
”läsbarhetstest”, ”package leaflet”, ”bipacksedel”. Litteratur angående offensiv kvalitets-
utveckling, ledningsverktyg, kundfokuserad produktutveckling, fokusgrupper och data-
insamlingsmetoder studerades för att få kännedom om användbara teorier och metoder. De 
sökord som användes var ”kvalitativ studie”, ”fallstudie”, ”case study”, ”intervjuer”, ”enkät-
undersökning”, ”survey” och ”metodteori”. 
 

 Val av metoder för datainsamling  
Vikten av kundfokus och förståelse för kundernas behov och förväntningar betonas av både 
Sandholm (2001) och Sörqvist (2004). Författaren valde datainsamlingsmetoder som mäter 
kundattityder gentemot bipacksedlar samt kundbeteende. I Sörqvist (2004) beskrivning av 
Kanoanalys kan brainstorming samt fråga kunden användas för att identifiera alla de tre 
kundbehoven. För surveymetoden beskriver Bell (2000) hur datainsamlingen kan ske med 
hjälp av enkäter eller intervjuer med på förhand bestämda frågor.  
 
Läsbarhetstest 
Författaren valde att genomföra läsbarhetstestet genom besöksintervjuer med ett på förväg 
framtaget frågeformulär (bilaga 2). Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) beskriver en 
intervju som en situation där en person, intervjuaren, ställer frågor till en annan person, 
respondenten. Carlsson (1991) beskriver ytterligheterna av olika former av intervjuer som en 
strikt strukturerad intervju som utgår ifrån på förhand bestämda frågor till den helt fria 
intervjun som ligger nära ett vanligt samtal. Den metod som rekommenderas av European 
Commission (1998) för läsbarhetstest går att likna vid en-till-en intervjuer med utgångspunkt i 
ett strukturerat frågeformulär. Enligt Bell (2000) är fördelen med strukturerade intervjuer att 
det i någon mån ger garanti på att alla ämnesområden tas upp under intervjun samt att 
strukturen är utformad i förväg vilket medför att analysen underlättas. Både Dahmström 
(1991) och Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) framhäver risken med intervjuareffekten vid 
intervjuer. Intervjuareffekten innebär att intervjuaren medvetet eller omedvetet styr 
respondentens svar (Dahmström, 1991).  
 
Observation är enligt Kylén (2004) den mest grundläggande metoden för att få svar på frågor 
och få kunskap om vad som händer just nu. Enligt Sörqvist (2004) kan kundbeteende mätas 
genom observation. Vid direkt observation registrerar en eller flera observatörer en egenskap 
eller beteende hos en eller flera personer (Dahmström, 1991). Enligt Bell (2000) är direkt 
observation en utmärkt metod för att ta reda på vad som verkligen sker och inte vad 
respondenten anser sig eller tror sig göra. EFPIA (2002) rekommenderar att observation görs 
vid läsbarhetstest för att observera respondentens tillämpning av bipacksedeln under 
intervjun. Enligt Dahmström (1991) är nackdelen vid direkt observation att observatören 
enbart kan hinna med ett visst antal observationer samtidigt.  
 
European Commission (1998) rekommendationer följdes vid val av datainsamlingsmetod för 
läsbarhetstestet. Besöksintervju valdes för att kunna observera respondentens beteende under 
intervjuns gång samt då European Commission (1998) specificerar i sina riktlinjer att 
bipacksedeln under testet ska vara av samma papperskvalitet och layout som vid lansering. I 
detta fall är bipacksedeln en fold-out som sitter fast på produkten och därmed var det en 
förutsättning att respondenten har tillgång till produkten och besöksintervju ansågs av 
författaren som det bästa valet. Observation användes även för att uppnå det första delmålet i 
syftet, då observation ger svar på vad som verkligen sker. 
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Enkätstudie 
Författaren valde att genomföra en enkätstudie då syftet med surveymetoden är att kunna 
uttala sig om hela populationen genom att ställa samma frågor till alla respondenter, vilket är 
möjligt i en enkätstudie. Enkätstudie valdes även för att kunna nå fler respondenter och samla 
in en större mängd rådata än vad som varit möjligt med djupintervjuer. Kylén (2004) 
beskriver en enkät som en skriftlig förfrågan som går ut till flera mottagare.  
 
Enligt Kylén (2004) är en fördel med enkäter att man kan nå många respondenter och alla får 
samma frågor. Vid enkäter måste frågorna vara väl utprövade då det inte går att göra några 
förtydliganden då enkäten väl har sänts iväg (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001).  
 
Fokusgrupper 
Forsell & Obert (2000) definierar fokusgrupper som en grupp människor som fokuserar på en 
och samma fråga. Fokusgrupper skiljer sig från gruppintervjuer genom att fokusgruppen 
använder sig av gruppinteraktion för att genera data (Barbour & Kitzinger, 1999). Avsikten 
med fokusgrupper är att få en grupprocess där enskilda deltagares uppfattningar leder till 
associationer och reaktioner hos de andra deltagarna och på så sätt få fram många olika 
perspektiv på en fråga (Forsell & Obert, 2000).  
 
Författaren valde att genomföra fokusgrupper med användare för att genom gruppinteraktion 
identifiera behov och förväntningar hos särskilda grupper av användare. Internt på företaget 
valde författaren att genomföra fokusgrupper för att genom gruppinteraktion ta fram åtgärder 
till ett specificerat problem. Vid arbetet med fokusgrupperna valde författaren att använda De 
sju ledningsverktygen.  
 
De sju ledningsverktygen  
De sju ledningsverktygen är enligt Klefsjö et al. (1999) en verktygslåda som tagits fram för att 
stärka förmågan att hantera, strukturera och analysera verbal information. Ledningsverktygen 
kan enligt Klefsjö et al. (1999) användas var och en för sig men ger störst kraft om de används 
i följd. Klefsjö et al. (1999) beskriver hur trilogin släktskapsdiagram, träddiagram och matris-
diagram är en bra kombination då man vill identifiera orsaker till problem, ta fram åtgärder 
samt koppla ihop problemen med åtgärderna och genom prioritering finna de åtgärder som ger 
den största effekten.  
 
Författaren valde att använda släktskapsdiagram i de externa fokusgrupperna för att identifiera 
orsaker till ett specificerat problem. I den interna fokusgruppen valde författaren att använda 
träd- och matrisdiagram för att utifrån de orsaker som specificerats i de externa fokus-
grupperna ta fram åtgärder och vikta åtgärderna mot problemen.  
 
Släktskapsdiagram 
Släktskapsdiagram är enligt Bergman & Klefsjö (2001) ett hjälpmedel för att strukturera och 
gruppera verbal information som har ett samband. Släktskapsdiagrammet användes i de 
externa fokusgrupperna för att ta fram orsaker till vad det är i bipacksedeln som gör att 
användare inte känner sig säkra vid användning av läkemedel. Enligt Klefsjö et al. (1999) gör 
arbetet med släktskapsdiagram det enklare att identifiera problemet då diagrammet hjälper till 
att strukturera mängden data i naturliga grupper.  
 
Träddiagram 
Klefsjö et al. (1999) anser träddiagram vara ett lämpligt verktyg för att bryta ner en 
svårgripbar helhet i mindre delar på olika nivåer. I examensarbetet användes träddiagram för 
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att ta fram åtgärder till de problem som identifierats i arbetet med släktskapsdiagram. 
Principen vid arbetet med träddiagram är att utgå ifrån ett övergripande problem och 
identifiera konkreta åtgärder för att kunna lösa problemet (Klefsjö et al., 1999).  
 
Matrisdiagram 
Matriser kan enligt Klefsjö et al. (1999) användas då man jobbar med verbal information och 
vill undersöka olika typer av samband. Klefsjö et al. (1999) beskriver vidare hur matris-
diagram är lämpligt att använda då man vill identifiera och värdera samband och beroenden 
mellan olika faktorer för att därefter kunna välja ut de viktigaste. Syftet med arbetet med 
matrisdiagrammet var att värdera de åtgärder som tagits fram i träddiagrammet utifrån de 
problem som identifierats i släktskapsdiagrammet.  

Urval 
Trost (2001) menar att det oftast inte är genomförbart att samla in data från hela populationen 
på grund av ekonomiska och praktiska skäl. För att slippa undan dessa problem kan man göra 
ett urval. Trost (2001) beskriver vidare hur man måste välja ett representativt urval av 
populationen för att kunna uttala sig om hela eller delar av populationen på ett rättvisande 
sätt. Man skiljer på icke-slumpmässiga och slumpmässiga urval. Icke-slumpmässigt urval kan 
vara kvoturval, bekvämlighetsurval eller strategiska urval. (Trost, 2001) 
 
Läsbarhetstest 
Strategiskt urval är enligt Trost (2001) användbart då man vill vara säker på att få variation i 
svaren från dem man intervjuar. De rekommendationer som ges av EFPIA (2002) angående 
urval påminner om strategiskt urval då man vid rekrytering ska fokusera på vissa typer av 
användare. Vid strategiskt urval väljer man ut de variabler som är av teoretisk betydelse för 
att därefter bestämma variabelvärden (Trost, 2001). I riktlinjerna från EFPIA (2002) anges att 
man vid val av respondenter ska ta hänsyn till grupper som kan ha svårt att läsa och förstå 
innehållet i bipacksedlar, exempelvis äldre och lågutbildade. Författaren valde bakgrunds-
variabler med nivåer utifrån dessa kriterier. De variabler som valdes är kön, ålder och 
utbildning. För variablerna ålder och utbildning användes tre variabelvärden som kan ses i 
tabell 1 nedan. Urvalsschemat i bilaga 3 låg till grund vid rekrytering av respondenter. 
 
 Tabell 1. Bakgrundsvariabler för läsbarhetstestet med dess nivåer. 

Bakgrundsvariabel Nivå Värde 
Kön 1 Man 
 2 Kvinna 
Ålder 1 18-39 år 
 2 40-59 år 
 3 60 år eller äldre 
Utbildningsnivå Låg Grundskoleutbildning 
 Medel Gymnasieutbildning 
 Hög Universitet - eller högskoleutbildning 

 
Vid urvalet av respondenter togs ingen hänsyn till personer som lider av olika sorters 
handikapp och kan behöva specialvarianter av bipacksedlar, exempelvis blindskrift för 
personer med nedsatt synförmåga.  
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Enkätstudie 
Trost (2001) beskriver idén bakom bekvämlighetsurval med att gör man som Kajsa Warg och 
tager vad man haver, det vill säga man sprider ut sina enkäter lite varstans. Bekvämlighets-
urval användes vid enkätstudien då enkätsvaren främst samlades in bland personer som 
väntade på betjäning på Apotek. Författaren valde att samla in enkäterna på Apotek för att få 
respondenter som troligtvis använder sig av läkemedel och därmed har kommit i kontakt med 
en bipacksedel. De bakgrundsvariabler och nivåer som använts i läsbarhetstestet enligt tabell 
1 användes även vid enkätstudien för att kunna genomföra gemensamma analyser från de 
båda datainsamlingarna.  
 
Externa fokusgrupper 
Icke slumpmässigt urval användes för att uppnå syftet med de externa fokusgrupperna. Målet 
vid rekrytering till fokusgrupper är oftast inte att få ett slumpmässigt urval (Barbour & 
Kitzinger, 1999). Backman (1998) beskriver hur man för det kvalitativa perspektivet vid val 
av försökspersoner har som syfte att få ett urval som ger ökad förståelse och insikt. Deltagare 
till de externa fokusgrupperna rekryterades då 20 personer från Astma- och allergiföreningen 
var på besök hos företaget.  

Interna fokusgrupper 
Ett orsaks-verkan diagram är enligt Bergman & Klefsjö (2001) ett av de sju förbättrings-
verktygen. Orsaks-verkan diagram är användbart då man har ett problem och vill bena ut vilka 
orsaker som ligger till grund för problemet. Vid arbete med orsaks-verkan diagram bryts 
problemet ner i grovt beskrivna orsaker, därefter arbetar man vidare med de grovt beskrivna 
orsakerna, undersöker dem mer detaljerat och förfinar uppdelningen ett steg till (se figur 5). 
(Bergman & Klefsjö, 2001) 
 

 
 Figur 5. Orsaks-verkan diagram. Hämtad från Bergman & Klefsjö (2001) s. 228. 
 
I examensarbetet användes orsaks-verkan diagram med syfte att ta fram kritiska områden vid 
förståelse av bipacksedlar. Orsaks-verkan diagrammet genomfördes internt på företaget i 
början av examensarbetet för att få idéer till frågeställningar inför de kommande data-
insamlingsmetoderna. Diagrammet hjälpte till att bena ut vilka orsaker som kan medföra att 
användare inte förstår bipacksedlar och utgick ifrån frågeställningen; 
 

 Vad är det som påverkar användaren till att förstå bipacksedlar? 
 

Orsak 1 Orsak 2 Orsak 3 

Kvalitets-
problem 

Orsak 4 Orsak 5 Orsak 6 
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Resultatet från diagrammet (se bilaga 4) användes som underlag vid utformning av frågor till 
enkätstudien och för utformningen av frågeställningen till fokusgrupperna. Deltagare vid 
genomförandet av arbetet med orsaks-verkan diagrammet återfinns i bilaga 5. 

3.3.2 Genomförande 
Genomförandet av examensarbetet bestod av tre olika datainsamlingsmetoder som figur 4 
visar. De metoder som användes för datainsamlingen i examensarbetet var intervjuer och 
observation för läsbarhetstestet, enkätstudie samt fokusgrupper där de sju ledningsverktygen 
användes. 

Läsbarhetstest 
Läsbarhetstestet utfördes för att undersöka om användarna förstår det som står i dagens 
bipacksedlar. Läkemedelsverket och flertalet myndigheter inom EU har tagit fram riktlinjer 
och rekommendationer för utförande av läsbarhetstester. Vid planeringen inför läsbarhets-
testet studerades EFPIA, MHRA och EU-kommissionens riktlinjer och rekommendationer. 
Vid läsbarhetstestet har det grovt beskrivna flödesschemat i figur 6 följts. 
 

 
Figur 6. Övergripande flödesschema vid läsbarhetstest. 

Utforma 
test 

Genomföra 
test 

Utvärdera 
resultatet 

 
Utforma test 
In-objektet till läsbarhetstest är en färdig bipacksedel i original layout. Första steget i 
läsbarhetstestet var att förbereda och utforma testet. Författaren upprättade inledningsvis ett 
testprotokoll enligt riktlinjerna från EFPIA (2002) innehållande exempelvis testdesign och 
urval. De riktlinjer och rekommendationer som ges i EFPIA (2002), European Commission 
(1998) och European Commission (2005) låg därefter till grund för utformandet av 
frågeformuläret. Pre-test genomfördes sedan med sex respondenter för att kontrollera 
formuläret. Till läsbarhetstestet rekryterades 20 respondenter då European Commission 
(1998) specificerar att testet ska utföras på minst 20 respondenter uppdelat på två omgångar. 
Därefter genomfördes testet och resultatet utvärderas. Ut-objektet från testet är testresultatet. I 
bilaga 6 återfinns flödesschemat på en mer detaljerad nivå.   
 
Genomförande 
Läsbarhetstesterna genomfördes genom besöksintervjuer med ett på förväg framtaget 
frågeformulär (bilaga 2). Under intervjun ställde författaren frågor till respondenterna och 
noterade svaren direkt i frågeformuläret. Respondenterna hade bipacksedeln framför sig under 
hela intervjun och bipacksedeln som användes var identisk med den som ska lanseras. 
Läsbarhetstesterna delades in i två omgångar med hälften av respondenterna per omgång. 
Indelningen gjordes för att ha möjlighet att genomföra eventuella ändringar i bipacksedeln 
beroende på resultatet från första omgången. Resultatet från omgång ett uppnådde målet och 
därmed ansågs det inte som nödvändigt att genomföra ändringar.  
 
Inledningsvis av intervjun läste respondenterna igenom bipacksedeln. Intervjun inleddes med 
allmänna frågor för att därefter fortsätta med frågor som belyser de viktigaste delarna i 
bipacksedeln. Enligt European Commission (1998) ska testet undersöka de kritiska delarna i 
bipacksedeln som kan variera beroende på vilken typ av läkemedel det handlar om. 

Test 
resultat 

Färdig 
bipack-
sedel 
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Författaren avgjorde tillsammans med handledaren på företaget vilka delar i bipacksedeln som 
ansågs som viktigast och därmed skulle ingå i läsbarhetstestet. Intervjun avslutades med 
frågor angående hur respondenten allmänt upplevde bipacksedeln.  
 
Under intervjuns gång observerade författaren respondenterna. Observation genomfördes för 
att notera hur respondenterna går till väga då de söker efter information i bipacksedeln samt 
för att kunna notera hur lätt eller svårt respondenten har att hitta information. Respondentens 
första kontakt med produkten och bipacksedeln observerades, det vill säga hur lätt eller svårt 
respondenten hade att hitta och öppna upp bipacksedeln. Då respondenterna hade problem att 
återfinna den efterfrågade informationen noterades respondentens tillvägagångssätt i fråge-
formuläret (se bilaga 2).  
 
Utvärdering av resultat 
För den delen av intervjun som behandlade informationen i bipacksedeln poängsattes varje 
enskild respondents svar med hjälp av en bedömningsmall (se bilaga 7). Bedömningsmallen 
togs fram för att kunna göra en rättvis poängsättning mellan respondenterna och utifrån de 
utdelade poängen kunna avgöra om ett godkänt resultat erhölls. Bedömningsmallen togs fram 
av författaren i samråd med handledaren på företaget. Frågorna var indelade i två delar och 
poäng gavs på två kriterier; om respondenten gav rätt svar på frågan och hur lätt respondenten 
hade att återfinna svaret i bipacksedeln. För varje delfråga gavs 0-1 poäng och för samtliga 20 
respondenter var maxpoängen per delfråga 20. Efter att respondenternas svar poängsatts och 
kodats sammanställdes svaren i ett Excel-dokument. Den totala poängsumman för samtliga 
respondenter låg till grund för att avgöra om bipacksedeln godkändes eller behövde 
korrigeras.  
 
Målsättningen för läsbarhetstestet var att uppnå en total andel rätt på över 90 %. De 
kvantitativa frågorna av intervjun framställdes med hjälp av tabeller och diagram i Excel. Till 
de kvalitativa frågorna användes textanalys; svaren sammanställdes per fråga i ett Word 
dokument och författaren försökte finna mönster och teman. Vanligt förekommande svar 
räknades och presenterades i tabeller. Slutsatserna baserades på de tabeller och diagram som 
tagits fram.  

Framtagning av ”dröm”-bipacksedel 
Delmål två i syftet var att identifiera användarens behov av och förväntningar på bipack-
sedlar. Det andra steget i Bergman & Klefsjö (2001) metod för produktutveckling är koncept-
steget där ett antal olika koncept tas fram som uppfyller produktkraven. Utifrån 
respondenternas åsikter i läsbarhetstestet togs en ”dröm”-bipacksedel fram för att kunna 
jämföra två olika koncept av bipacksedlar. Genom jämförelse av de olika koncepten fås 
information om hur respondenterna uppfattar de olika koncepten och vad de anser som viktigt 
i de båda koncepten.  
 
”Dröm”-bipacksedeln togs fram internt på företaget (se bilaga 5 för deltagare vid arbetet med 
”dröm”-bipacksedeln) genom brainstorming och utifrån respondenternas åsikter i läsbarhets-
testet. Brainstorming valdes då det enligt Klefsjö et al. (1999) är ett arbetssätt för att ta till 
vara på en grupps kreativitet. Tanken med brainstorming är enligt Klefsjö et al. (1999) att få 
gruppmedlemmarna att stimulera och inspirera varandra och komma fram till ett resultat som 
är bättre än om var och en arbetat för sig. Även Sörqvist (2004) anger brainstorming som en 
teknik för att identifiera alla de tre kundbehoven i en Kanoanalys.  
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I arbetet med ”dröm”-bipacksedeln utgick gruppen ifrån den befintliga bipacksedeln för 
Canoderm och ingen direkt hänsyn togs till Läkemedelverkets riktlinjer angående 
bipacksedlar. För ”dröm”-bipacksedeln lades fokus på att öka läsbarheten genom att använda 
större textstorlek, tydligare rubriker, göra bipacksedeln luftigare och använda bilder. De 
största skillnaderna mellan den befintliga bipacksedeln och ”dröm”-bipacksedeln är; 

• Större textstorlek 
• Tagit bort upprepad information 
• Användning av bilder 
• Beskriver funktionerna på innehållsämnena 
• Använder ett enklare språk, vardagssvenska, i större utsträckning 
• Rubriker i färg 

 
Se bilaga 1 och 8 för jämförelse mellan de olika bipacksedlarna.  

Enkätstudie  
I examensarbetet genomfördes en enkätstudie med syfte att ta reda på användarens behov av 
och förväntningar på bipacksedlar samt undersöka om det finns någon skillnad i hur 
respondenterna uppfattar två olika koncept av bipacksedlar. De två bipacksedlarna som 
användes var den befintliga bipacksedeln för Canoderm och den nyframtagna ”dröm”-
bipacksedeln.  
 
Första steget i enkätstudien var att förbereda och utforma studien. Författaren upprättade ett 
testprotokoll som exempelvis specificerade testdesign och urval. Frågorna i enkäten 
formulerades utifrån resultatet från orsaks-verkan diagrammet (se bilaga 4) samt i samråd 
med handledaren på företaget. De direktiv som finns givna i Trost (2001) studerades vid 
formulering av frågorna. Pre-test på enkäten genomfördes internt på företaget för att 
kontrollera frågeformulärets validitet. Mål för enkätundersökningen var att få så många 
ifyllda enkäter som möjligt med ett minsta antal på 60 stycken. En ytterligare målsättning var 
att få en så heterogen grupp av respondenter som möjligt med avseende på de valda 
bakgrundsvariablerna.  
 
Enkäten bestod av 20 frågor uppdelade i sex olika avsnitt (se bilaga 9). Följande 
frågeställningar behandlades i de olika avsnitten: 

1. respondenternas allmänna uppfattning om bipacksedlar (fråga 1-5),  
2. om respondenten lider av hudproblem och dess relation till hudläkemedel (fråga 6-8)  
3. respondentens inställning till läkemedel i allmänhet (fråga 9) 
4. respondentens uppfattning om en bifogad bipacksedel (fråga 10-16) 
5. förbättringsförslag (fråga 17) 
6. bakgrundsvariabler (fråga 18-20) 

 
Enkäten samlades in bland kunder på Apoteket som väntade på betjäning. Författaren besökte 
två olika Apotek vid totalt tre olika tillfällen. Dessa tre tillfällen spreds ut under dagen för att 
öka sannolikheten att få olika kategorier av respondenter med hänsyn till bakgrunds-
variablerna. Respondenterna fick själva fylla i enkäten och till varje enkät fanns en 
bipacksedel bifogad. Efter de tre besöken på Apotek hade 78 enkäter samlats in vilket var 
över målet, författaren beslöt sig för att inte göra fler besök då minsta nivån passerats och 
fördelningen befintlig bipacksedel – ”dröm”-bipacksedel var jämn. Enkätsvaren kodades och 
överfördes till ett Excel dokument.  
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Analys  
De kvantitativa frågorna i enkäten presenterades med hjälp av tabeller och diagram i Excel. 
För de kvalitativa frågorna användes textanalys genom att svaren sammanställdes per fråga i 
ett Word-dokument och författaren sökte efter mönster och teman samt vanligt förekommande 
svar räknades och presenterades med hjälp av tabeller. Multivariata metoder användes för att 
undersöka om det fanns något samband mellan respondenternas svar och bakgrundsvariabler 
samt för att undersöka om det gick att gruppera respondenterna med hänsyn till bakgrunds-
variablerna. Jämförelse gjordes mellan väntevärdena för vissa av påståendena i enkäten med 
hjälp av två stickprov i Statgraphics. Jämförelsen gjordes för att undersöka om det fanns 
någon signifikant skillnad mellan valda påståenden.  

Fokusgrupper 
I examensarbetet valde författaren att genomföra fokusgrupper både internt med medarbetare 
inom företaget och externt med användare.  
 
Externa fokusgrupper 
Syftet med arbetet i de externa fokusgrupperna var att uppfylla delmål två i syftet för personer 
som kan ha särskilda krav på innehållsförteckningar och innehållet i bipacksedlar för 
hudläkemedel. Med hjälp av de externa fokusgrupperna försökte författaren identifiera dessa 
användares behov av och förväntningar på bipacksedlar samt ta fram förbättringsmöjligheter 
utifrån dessa användares perspektiv. Släktskapsdiagram, användes i de externa fokus-
grupperna för att ta fram orsaker till det specificerade problemet. 
 
Den problemställning som behandlades i fokusgrupperna var; 
 

Vad är det i bipacksedeln som gör att jag inte känner mig säker vid 
användning av läkemedel? 

 
Två externa fokusgrupper genomfördes för att få ut mer information och för att kunna jämföra 
de båda grupperna. Vid genomförandet av släktskapsdiagrammet följdes arbetsgången som 
finns beskriven i Klefsjö et al. (1999). Utifrån problemformuleringen skrev alla deltagare ner 
vad de ansåg vara svar på frågan på post-it lappar som sattes upp på blädderblocksark. De 
svar som genererats grupperades gemensamt av fokusgruppen i kolumner. Till varje kolumn 
formulerade gruppen en rubrik. Gruppen genomförde en andra gruppering genom att gruppera 
rubrikerna i kolumner. Till varje kolumn med rubriker formulerade gruppen en övergripande 
rubrik. Kolumnerna med lappar placerades så att de som påverkar varandra låg intill varandra. 
I första gruppen ritades pilar ut mellan de övergripande rubriker som påverkade varandra. Den 
andra gruppen avstod från detta steg på grund av tidsbrist. En prioritering gjordes på 
mellangruppsnivå. Varje gruppmedlem fick individuellt dela ut 4, 3, 2 och 1 poäng till de 
områden som de ansåg som viktigast för att besvara frågeställningen. Den kolumn som fått 
högst poängsumma snedstreckades med blått, näst viktigaste prickades med grönt och den 
tredje viktigaste kolumnen målades med röda kryss. Grupperna sammanfattade analysen 
genom att svara på frågeställningen i en mening. 
 
Interna fokusgrupper 
Fokusgrupper användes internt på företaget för att ta fram åtgärder till de problem som 
identifierats i de externa fokusgrupperna och för att vikta åtgärderna mot problemen. Två av 
de sju ledningsverktygen; träddiagram och matrisdiagram, användes i den interna fokus-
gruppen.   
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Träddiagram 
Vid arbetet med träddiagrammet följdes den arbetsbeskrivning som finns beskriven i Klefsjö 
et al. (1999). Första steget i arbetet med träddiagrammet var att avgränsa problemet för att få 
ett mer lätthanterligt problem. Gruppen diskuterade åtgärder till problemet genom att använda 
frågorna ”vad?”, ”varför?” och ”hur?” och skrev ned åtgärderna på post-it lappar. Dessa 
åtgärder utgjorde undernivå ett och sågs som medel för att uppnå det övergripande målet. I 
nästa steg tog gruppen fram strategier för att uppnå varje åtgärd på undernivå ett och 
undernivå två bildades. En tredje undernivå skapades genom att gruppen tog fram åtgärder till 
varje punkt under undernivå två.  
 
Åtgärderna på nivå tre prioriterades gemensamt av gruppen genom att bestämma effektivitet 
och genomförbarhet för varje åtgärd. Nio poäng gavs till de åtgärder som ansågs mycket 
effektiva/genomförbara, tre poäng gavs till de som ansågs effektiva/genomförbara och en 
poäng till de som ansågs lite effektiva/genomförbara. Summan av effektivitet och genom-
förbarhet beräknades för respektive åtgärd och en prioritering gjordes baserad på poäng-
summan där den åtgärd med högst poäng gavs prioritet ett. Gruppen sammanfattade den 
kunskap och information som arbetet med träddiagrammet gett i två punkter. 
 
Matrisdiagram 
Arbetet med matrisdiagrammet följde arbetsgången som finns beskriven i Klefsjö et al. 
(1999). En värdering mellan problemen och de framtagna åtgärderna gjordes för att få en 
prioritering som visade vilka åtgärder som hade störst effekt på de identifierade problemen. 
Sambandet mellan vart och ett av problemen och de olika åtgärderna gjordes genom att 
bedöma hur stark effekt åtgärden hade för att lösa problemet. Starka samband gavs nio poäng, 
samband gavs tre poäng, svaga samband en poäng och om gruppen inte kunde urskilja något 
samband lämnades rutan blank. Om någon åtgärd hade en negativ inverkan på ett problem 
markerades detta med ett minustecken. Poängen för respektive åtgärd summerades för att 
urskilja vilken åtgärd som ger störst effekt för problemen. Poängen för problemen 
summerades även för att se vilka problem som blev hjälpta av de framtagna åtgärderna och 
om det var något problem som inte blev hjälpt.  

3.3.3 Analysmetoder  
Analys av insamlad data gjordes både kvalitativt och kvantitativt.  

Kvalitativ analys 
Den kvalitativa analysen i examensarbetet bestod av textanalys. Huberman & Miles (1994) 
delar in textanalys av kvalitativ data i tre parallella flöden; datareducering, framställning av 
data samt dra och verifiera slutsatser. De tre flödena som analysen består av sker delvis 
samtidigt som datainsamlingen genomförs (Huberman & Miles, 1994).   
 
Redan från starten av datainsamlingen börjar forskaren dra slutsatser av insamlad data genom 
att notera regelbundenheter, se mönster och teman, söka förklaringar, se möjliga 
konfigurationer, räkna vanligt förekommande företeelser samt notera vanliga flöden och 
påståenden (Huberman & Miles, 1994).   
 
I examensarbetet framställdes insamlad rådata med hjälp av matriser och figurer för att få en 
överblick av det insamlade materialet. Vid analys av kvalitativ rådata söktes efter mönster och 
teman. Företeelser som förekom i flera av respondenternas svar räknades och sammanställdes.   
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Kvantitativ analys 
Den kvantitativa delen av analysen genomfördes med hjälp av statistisk beskrivning, de 
statistiska verktygen stickprov i par samt matrisdataanalys.   
 
Jämförelse mellan två väntevärden  
När man statistiskt vill jämföra två olika fall kan jämförelserna göras genom stickprov i par 
eller två stickprov. Stickprov i par används då man vill jämföra väntevärdena mellan parvisa 
observationer då paren är oberoende. Om man inte har tillgång till parvisa observationer 
används två stickprov. (Vännman, 2002)  
 
I enkätstudien gjordes en jämförelse mellan de två olika koncepten av bipacksedlar. Vid 
jämförelse av svaren för de olika bipacksedlarna användes två stickprov.  
 
Vid jämförelse med två stickprov används två test för att undersöka om det är någon 
signifikant skillnad mellan medelvärdena, väntevärdena och/eller varianserna. (Vännman, 
2002)  

• Jämförelse av medelvärdena; 
om konfidensintervallet för medelvärdena inte innehåller 0 finns det en signifikant 
skillnad mellan medelvärdena.  

• Hypotestest, där: 
nollhypotesen säger: medelvärde1 = medelvärde2 
alternativa hypotesen säger: medelvärde1 ≠ medelvärde2. 
Ett t-test görs för att testa nollhypotesen. Om p-värdet för t-testet understiger den 
valda signifikansnivån kan nollhypotesen förkastas. Om p-värdet inte understiger den 
valda signifikansnivån kan man inte förkasta nollhypotesen.  

 
Ovanstående test förutsätter att de båda fallen har samma standardavvikelse. Ett F-test utförs 
för att kontrollera om så är fallet genom att skapa ett konfidensintervall för standard-
avvikelserna. Då konfidensintervallet innehåller ett finns ingen signifikant skillnad mellan 
standardavvikelserna på 5 % signifikansnivå. Om standardavvikelserna är olika finns det ännu 
inget bästa sätt att bilda konfidensintervall och göra en jämförelse mellan de olika fallen. 
(Vännman, 2002) 
 
Matrisdataanalys 
Inom matrisdataanalys finns ett flertal metoder som kan ersättas av eller komplettera varandra 
(Klefsjö et al., 1999). Matrisdataanalys syftar till analys av datamaterial där de enskilda 
observationerna består av kvantitativ data (Klefsjö et al., 1999). Klefsjö et al. (1999) beskriver 
analys av hur kunders köpvanor beror av ekonomi, hemvist, ålder, kön eller region som ett 
exempel på användningsområde för multivariata metoder. Exempel på multivariata metoder är 
principalkomponentanalys, faktoranalys, diskriminantanalys och klusteranalys (Klefsjö et al., 
1999).  
 
Matrisdataanalys användes i examensarbetet för att undersöka om det fanns något samband 
mellan respondenternas svar och bakgrundsvariabler.  

3.3.4 Sammanställning  
Förbättringsförslag togs fram utifrån resultatet av läsbarhetstestet, enkätstudien och fokus-
grupperna.  
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3.4 Reliabilitet och validitet 
Enligt Kylén (2004) anger validitet och reliabilitet kvaliteten hos de använda metoderna samt 
insamlad data. Om inte kraven uppfylls angående reliabilitet och validitet har inte forsknings-
resultaten vetenskapligt värde (Ejvegård, 2003).  
 
Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) har ett mätinstrument hög reliabilitet om det ger 
tillförlitliga och stabila utslag. Bell (2000) beskriver vidare reliabilitet, eller tillförlitlighet, 
som ett mått på i vilken utsträckning en metod ger samma resultat vid olika tillfällen under i 
övrigt lika förhållanden. En metod ska vara oberoende av undersökare och yttre faktorer för 
att ha hög reliabilitet (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001).  
 
Bell (2000) beskriver validitet, eller giltighet, som ett mått på om man verkligen mäter eller 
beskriver det som man avsett att mäta eller beskriva.  
 
Om en fråga har låg reliabilitet, saknar den även validitet. Att en fråga har hög reliabilitet 
behöver inte betyda att även validiteten är hög (Bell, 2000). Eriksson & Wiedersheim-Paul 
(2001) anser att validitet är det viktigaste kravet på ett mätinstrument, om ett instrument inte 
mäter det som det är avsett att mäta har det mindre betydelse om mätningen är korrekt utförd.  
 
För att öka reliabiliteten i detta arbete har standardiserade frågeformulär använts vid 
intervjuerna och enkätstudien. Validiteten i arbetet har ökats genom att genomföra pre-tester 
för både intervjuerna i läsbarhetstestet och enkätstudien med syfte att testa frågeformulären. 
Pre-tester för läsbarhetstestet genomfördes både internt på företaget och med utomstående 
personer. Pre-testerna inför enkätstudien skedde internt med medarbetare från olika 
avdelningar på företaget. Validiteten i arbetet har även ökats genom att flera olika metoder 
användes för att identifiera användares behov och förväntningar på bipacksedlar.  
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4 EMPIRI OCH ANALYS 
I detta kapitel presenteras empiri och analys utifrån de tre delmomenten datainsamlingen 
bestod av.  
  
Syftet med examensarbetet var att studera och förbättra bipacksedlar utifrån användarens 
behov och förväntningar. De tre stegen Bergman & Klefsjö (2001) beskriver vid förbättring 
av en produkts kvalitet har legat till grund vid fastställande av examensarbetets syfte.   
 
De tre delmomenten i datainsamlingen svarar mot det första och andra delmålet i syftet. 
Enbart sådan empiri som resultatet och förbättringsförslagen baserats på har tagits med i detta 
kapitel. 
 

4.1 Uppfattning om bipacksedlar  
Nedanstående två frågor angående den allmänna uppfattningen om bipacksedlar ställdes både 
till respondenterna i läsbarhetstestet och i enkätstudien för att kunna basera resultatet på fler 
respondenters åsikter.   
 
Respondenterna skulle ange hur ofta och hur noga de läser bipacksedlar. 62 av 98 respon-
denter, vilket motsvarar 65 %, har angett att de alltid läser hela eller delar av bipacksedeln. 
Tre av respondenterna har angett att de aldrig läser bipacksedlar. Diagram 1 återger respon-
denternas svar på hur ofta och hur noga de läser bipacksedlar.  
 

Hur ofta och hur noga läser du bipacksedeln som 
medföljer läkemedel?
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Diagram 1. Hur ofta och hur noga respondenterna läser bipacksedlar. 

 
På frågan vilken information som respondenterna eftersöker i bipacksedeln har 83 % av 
respondenterna specifikt nämnt biverkningar eller bieffekter. Andra vanligt förekommande 
svar kan ses i tabell 2.  
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Tabell 2. Vad är det i bipacksedeln som respondenterna eftersöker.  
Information som eftersöks Antal respondenter 

(av 98) 
Andel respondenter

Biverkningar/bieffekter 81 83 % 
Hur läkemedlet ska användas/tas 25 26 % 
Dosering 16 16 % 
Innehåll 15 15 % 
Kombination med andra läkemedel 8 8 % 
Hur läkemedlet verkar 8 8 % 
Vad läkemedlet ska användas 
till/användningsområde 7 7 % 

 

4.2 Läsbarhetstest 
Läsbarhetstest genomfördes för att uppnå delmål ett i syftet, undersöka om användarna förstår 
det som står i dagens bipacksedlar. Totalt deltog 20 personer i läsbarhetstestet varav nio män 
och elva kvinnor. Fördelning av respondenternas bakgrundsvariabler återfinns i diagram 2. 
 

Fördelningen av respondenternas bakgrundvariabler. 
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Diagram 2. Fördelningen av respondenternas bakgrundsvariabler i läsbarhetstestet. Sex av respon-
denterna tillhörde ålderskategori ett, sex tillhörde ålderskategori två och åtta respondenter tillhörde 
ålderskategori tre. Fyra av respondenterna hade grundskoleutbildning som högsta utbildningsnivå, nio av 
respondenterna hade gymnasieutbildning och sju av respondenterna hade högskoleutbildning. 
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4.2.1 Förståelse 
Respondenternas förståelse av bipacksedeln beskrivs utifrån andelen rätt svar på de frågor 
som behandlade de kritiska områdena i bipacksedeln, vilket motsvarar fråga 7-17 i 
läsbarhetstestet. Testerna har gett en total andel rätt på 97 % för samtliga respondenter. Antal 
rätt svar per delfråga för fråga 7-17 och för samtliga respondenter kan ses i diagram 3. För 
respektive fråga anger a-delen i vilken utsträckning respondenterna angav rätt svar på frågan 
och c,d-delen i vilken utsträckning respondenterna kunde återfinna svaret i bipacksedeln. En 
poäng gavs per delfråga, vilket medför att för 20 poäng gav samtliga 20 respondenter rätt svar 
utan hjälp.   
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Diagram 3. Svarsfördelning uppdelat per fråga för samtliga respondenter. 

 
De delfrågor som inte uppnådde 100 % andel rätt svar och är delar som kan förbättras eller 
förstärkas återfinns i tabell 3. 
 
Tabell 3. Frågor i läsbarhetstestet som inte uppnådde 100 % andel rätt svar. 

Frågenummer Fråga Totalpoäng 
(av 20) 

9c 
Föreställ dig att du får biverkningar efter att ha använt 
Canoderm som inte står med i listan över biverkningar i 
bipacksedeln, vad gör du? 

19 

10c När bör du inte använda Canoderm? 15,5 

11d Vad får du för effekt vid regelbunden användning av 
Canoderm? 17,5 

12c Hur ska du använda Canoderm? 18,5 

13c Vilka försiktighetsåtgärder bör du iaktta vid användande av 
Canoderm? 19 

14a 18 

14c 
Antag att du är allergisk mot propylenglykol, kan du då 
använda Canoderm? 17,5 

 
I de fem första fallen svarade respondenten rätt på frågan men hade enligt författarens 
observation svårt att återfinna svaret i bipacksedeln. För fråga 14 fanns det bland 
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respondenterna tveksamheter till om man kunde använda läkemedlet om man var allergisk 
och respondenterna hade även svårigheter med att återfinna svaret i texten.  
 
Sex av respondenterna angav att det inte förstod en eller flera delar av bipacksedeln, fyra av 
dessa respondenter har nämnt innehållsförteckningen eller ämnena i innehållsförteckningen.  

4.2.2 Information  
Respondenterna har på en skala mellan 1 och 5 där 1 stod för väldigt lätt och 5 för väldigt 
svårt, angett hur lätt eller svårt de ansåg det var att hitta den efterfrågade informationen i 
bipacksedeln. Medelvärdet för alla respondenter blev 2,2. Respondenternas svarsfördelning är 
enligt tabell 4. 
 

Tabell 4. Svarsfördelning fråga 18, Hur upplever du att det varit att hitta den 
information i bipacksedeln som jag efterfrågat? i läsbarhetstestet. 
Medelvärde Antal 1:or Antal 2:or Antal 3:or Antal 4:or Antal 5:or 

2,2 7 6 4 3 0 
 
Enligt tabell 5 har både positiva och negativa åsikter kommit fram från respondenterna 
angående informationen i bipacksedeln. 
 

Tabell 5. Respondenternas åsikter angående informationen i bipacksedeln, fråga 20 i läsbarhets-
testet. Enbart de åsikter som nämnts av fler än en respondent har tagits med i tabellen. 
Respondenternas åsikt Antal respondenter (av 20) Andel respondenter
För lång, innehåller för mycket  10 50 % 
Lättläst  9 45 % 
Bra  7 35 % 
Positiv  4 20 % 
Innehåller upprepningar 4 20 % 
Relevant  3 15 % 

 
Bipacksedeln anses av respondenterna som lättläst och bra. Den negativa åsikt som flest 
respondenter nämnt är att bipacksedeln är för lång och innehåller för mycket information. 
 
De åsikter som respondenter angett angående innehållsförteckningen återfinns i tabell 6.  
 

Tabell 6. Åsikter om innehållsförteckningen från respondenterna i läsbarhetstestet, fråga 20. 
Positiva åsikter Antal respondenter (av 20) Andel respondenter
Bra  1 5 % 
Negativa åsikter   
Förstår ej  3 15 % 
Onödig  1 5 % 
Pumpbytet ej med  1 5 % 
Saknar gruppering av ämnena  1 5 % 

 
Utifrån respondenternas svar råder det delade meningar angående innehållsförteckningen och 
informationen om innehållsämnena. Den åsikt som flest respondenter nämnt om innehålls-
förteckningen är att de inte förstår innehållsförteckningen eller beteckningarna på de ingående 
ämnena.  
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4.2.3 Utformning 
Tabell 7 återger respondenternas åsikter angående utformningen av bipacksedeln.  
 
Tabell 7. Respondenternas åsikter angående utformningen av bipacksedeln, fråga 21 i läsbarhetstestet. 
Enbart åsikter som nämnts av fler än en respondent har tagits med i tabellen.  
Egenskap Antal respondenter (av 20) Andel respondenter
För liten textstorlek 10 50 % 
Otydliga rubriker 6 30 % 
Ok textstorlek 5 25 % 
Logisk framställning av informationen 3 15 % 
 
Tio av respondenterna ansåg att textstorleken var för liten medan fem ansåg att det var lagom 
storlek på texten. Sex av respondenterna kommenterade rubrikerna och ville ha tydliga 
rubriker. Förslag kom på att göra rubrikerna i fetstil, i annat teckensnitt eller göra indrag för 
rubrikerna.  

Bipacksedeln som fold-out  
I läsbarhetstestet fick respondenterna svara på hur de upplevde det att läsa bipacksedeln 
fastsatt på burken. Fördelningen av övervägande positiva respondenter, respondenter som 
varken var positiva eller negativa samt respondenter som var negativt inställda till 
bipacksedeln som fold-out presenteras i tabell 8.  
 
 Tabell 8. Inställning till att bipacksedeln var fastsatt på burken. Fråga 22 i läsbarhetstestet. 

Inställning Antal respondenter (av 20) Andel respondenter
Övervägande positiv 17 85 % 
Varken positiv eller negativ 2 10 % 
Negativ 1 5 % 

 
De åsikter som kom fram angående bipacksedeln som en fold-out kan ses i tabell 9.  
 
Tabell 9. Positiva och negativa åsikter om bipacksedeln fastsatt på burken. Enbart åsikter som nämnts av 
fler än en respondent är medtagna i tabellen.  
Positiva åsikter Antal respondenter (av 20) Andel respondenter
Bättre än ett separat papper 4 20 % 
Man vet var den är 2 10 % 
Negativa åsikter   
Lättare att läsa på ett separat papper 2 10 % 
Framgår ej att man ska öppna upp den 2 10 % 

 
Bland de respondenter som var positiva till en fold-out angavs följande förutsättningar för att 
en fold-out ska vara att föredra framför ett separat papper; 

• att den lätt ska gå att vika tillbaka och återförsluta  
• att det står var och hur man öppnar upp den 
• att instruktionerna för pumpbytet ska gå att riva bort   
• att det står på baksida att instruktioner för pumpbytet finns inuti bipacksedeln 
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4.2.4 Sammanfattning  
Nedan återges en sammanfattning av de viktigaste delarna som framkom i analysen av 
läsbarhetstestet.  

• Den del av bipacksedeln som respondenterna inte förstår är innehållsförteckningen 
och innehållsämnena.  

• Informationen i bipacksedeln anses som för lång och innehålla för mycket text, men 
däremot uppfattas den som lättläst innehållsmässigt. 

• Bipacksedeln anses ha för liten textstorlek och otydliga rubriker.  
• 85 % av respondenterna är positivt inställda till bipacksedeln som fold-out. 
• Följande delar i bipacksedeln fick sämst resultat och bör förbättras 

– I vilka situationer man inte ska använda Canoderm 
– Vilka positiva effekter som Canoderm ger  
– Om man kan använda Canoderm om man är allergisk mot något av innehålls-
ämnena, i detta fall propylenglykol.  

 

4.3 Enkätstudie 
Enkätstudien genomfördes för att bidra till att uppfylla delmål två i syftet, identifiera 
användarens behov och förväntningar på bipacksedlar. Av de 78 respondenter som besvarat 
enkäten är det en som inte fyllt i bakgrundsvariabler. 38 respondenter har besvarat enkäten 
med den befintliga bipacksedeln bifogad och 40 respondenter har besvarat enkäten med 
”dröm”-bipacksedeln bifogad. Fördelningen av respondenterna bakgrundsvariabler kan ses i 
diagram 4.  

Fördelning bakgrundsvaraibler för enkätstudien. 
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Diagram 4. Fördelning av respondenternas bakgrundsvariabler. Av de 77 respondenter som fyllt i 
bakgrundsvariabler var det 51 kvinnor och 26 män; 34 respondenter tillhörde ålderskategori ett, 29 
tillhörde ålderskategori två och 14 tillhörde ålderskategori tre; 3 av respondenterna hade grundskole-
utbildning som högsta utbildningsnivå, 29 hade gymnasieutbildning och 45 av respondenterna hade 
högskoleutbildning. 
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4.3.1 Inställning till läkemedelsinformation  
I fråga 9 i enkäten skulle respondenterna ta ställning till ett antal påståenden angående deras 
inställning gentemot utlämning av läkemedelsinformation. Respondenterna skulle ange hur 
väl påståendet stämmer in på dem på en skala mellan 1-5 där 1 står för instämmer inte alls och 
5 instämmer helt. Påståendena och fördelningen av respondenternas svar återges i tabell 10.  
 
Tabell 10. Respondenternas svarsfördelning på fråga 9 i enkäten. 

Fråga 9 Medelvärde Antal 
”Vet ej” 1 2 3 4 5 

a) Jag undviker läkemedel som jag läst 
eller hört negativa meningar om. 3,85 3 2 8 13 26 24

b) Läkare ger bra information om 
läkemedel vid utskrivning av recept. 3,18 3 6 17 17 22 10

c) Apotekspersonalen ger bra 
information vid utlämnande av 
läkemedel. 

3,78 3 3 5 16 30 19

d) Jag känner mig förtrogen med 
patientinformationen som följer med 
läkemedel. 

3,92 4 2 0 16 37 16

 
Enligt tabell 10 ligger medelvärdet för alla påståenden över tre vilket tyder på att respon-
denterna i genomsnitt i större utsträckning instämmer i påståendena än inte instämmer.  

4.3.2 Jämförelse av koncept 
Under fråga 10-16 i enkäten besvarade respondenterna frågorna utifrån en bifogad bipack-
sedel. Två olika koncept av bipacksedlar användes, den traditionella för Canoderm och den 
nyframtagna ”dröm”-bipacksedeln.  
 
Analyser med hjälp av matrisdataanalys gjordes för att se om det fanns något samband mellan 
respondenternas uppfattning om innehållet i bipacksedeln och utformningen av informationen 
i bipacksedeln samt bakgrundsvariablerna (kön, ålder och utbildningsnivå) och om det gick att 
identifiera grupper med liknande enheter. Inget sådant samband kunde urskiljas vare sig för 
den befintliga bipacksedeln eller ”dröm”-bipacksedeln. 
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Första intrycket  
I tabell 11 har en sammanställning gjorts av respondenternas första intryck av den befintliga 
bipacksedeln och i tabell 12 för ”dröm”-bipacksedeln.  
 

Tabell 11. Respondenternas första intryck av den befintliga bipacksedeln. Enbart de 
påståenden som nämnts av fler än en respondent har tagits med i tabellen. 
Första intrycket av den 
befintliga bipacksedeln 

Antal respondenter 
(av 38) 

Andel respondenter 

Liten textstorlek 7 18 % 
Bra 7 18 % 
Vanlig 5 13 % 
Får reda på det jag vill veta 4 11 % 
Lättläst 3 8 % 
Överskådlig 3 8 % 
För mycket information 2 5 % 
Tydlig 2 5 % 
Lättförstålig 2 5 % 
OK 2 5 % 

 
Tabell 12. Respondenternas första intryck av "dröm"-bipacksedeln. Enbart de påståenden som nämnts av 
fler än en respondent har tagits med i tabellen.  
Första intrycket av ”dröm”-bipacksedeln Antal respondenter 

(av 40) 
Andel respondenter

Lättförståelig eller lättläst 6 15 % 
Bra 6 15 % 
Informativ eller bra/tydlig information 6 15 % 
Bra och tydliga bilder 5 12,5 % 
Enkel eller kortfattad och koncis 4 10 % 
Bra/ovanligt att innehållsämnena förklaras 3 7,5 % 
Liten text 3 7,5 % 
Det finns den information jag behöver 3 7,5 % 
Översiktlig eller överskådlig 2 5 % 
Stor textstorlek 2 5 % 

Innehållet  
Fråga 12 behandlar respondentens uppfattning angående innehållet i den bifogade bipack-
sedeln. Respondenterna skulle utifrån två adjektiv med motsatt mening markera på en skala 
med fem nivåer var de ansåg den bifogade bipacksedeln bäst passa in (se enkäten, bilaga 9). 
 
Tabell 13 innehåller medelvärdena på fråga 12 för respektive bipacksedel. Kolumnen 
”förändring” anger om medelvärdet ökat, minskat eller är oförändrat då respondenternas svar 
som fått den bifogade bipacksedeln jämförts med respondenternas svar som besvarat frågan 
med ”dröm”-bipacksedeln bifogad. En jämförelse av medelvärdena genomfördes med hjälp 
av två stickprov. Kolumnen ”signifikant skillnad?” anger om jämförelsen visat på någon 
signifikant skillnad på 5 % signifikansnivå mellan medelvärdena. 
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Tabell 13. Medelvärdena för befintlig respektive "dröm" bipacksedel på fråga 12. Påståendena som står 
först motsvarar ”1” och de som står sist motsvarar siffra ”5”. 
Påståenden i fråga 12 Befintlig 

bipacksedel
”Dröm”- 

bipacksedeln
Förändring Signifikant 

skillnad? 
a) Fackspråk – Vardagligt 

språk 3,55 3,63 + Nej 

b) Ointressant – Intressant 3,60 3,60 0 Nej 
c) Innehåller många svåra ord 

– Innehåller inga svåra ord 4,08 3,74 - Nej 

d) Irrelevant information – 
Relevant information 4,05 4,41 + Nej 

e) För mycket information – 
För lite information 2,76 3,00 + Nej 

f) Otydlig information – 
Tydlig information 3,85 4,23 + Nej 

g) Negativ information – 
Positiv information 3,51 3,89 + Nej 

h) Icke genomarbetad – 
Genomarbetad 4,02 3,93 - Nej 

i) Svårläst – Lättläst 3,82 4,45 + Ja 
j) Många upprepningar – 

Inga upprepningar 3,63 3,78 + Nej 

 
Det finns för ett av påståendena en signifikant skillnad mellan medelvärdena för de två 
bipacksedlarna, om bipacksedeln ansågs som svårläst, 1, eller lättläst, 5 (se tabell 13). Svars-
fördelningen för respektive bipacksedeln kan ses i diagram 5. 
 

Svarsfördelning för påstående 12i, 
svårläst-lättläst.

0
5

10
15

20
25
30

1 2 3 4 5

Svarsalternativ

An
ta

l r
es

po
nd

en
te

r

Befintlig Bipacksedel
"Dröm"-bipacksedel

 
Diagram 5. Svarsfördelning för påstående 12i, om respondenterna ansåg den 
bifogade bipacksedeln som svårläst eller lättläst, för den befintliga bipacksedeln och 
”dröm”-bipacksedeln. Svarsalternativ 1 motsvarar svårläst och 5 motsvarar lättläst. 

 
De 95 % konfidensintervallen för medelvärde och standardavvikelse samt p-värdet för t-testet 
återges i tabell 14.  
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Tabell 14. Konfidensintervall för medelvärdet och standardavvikelse samt p-värde för t-testet för 
påstående 12i. Tabell 14 är konstruerad med hjälp av StatGraphics. 
 95 % 

konfidensintervall 
p-värde Signifikant på  

5 % nivå 
Medelvärdet [-1,12; -0,15]  ja 
T-test  0,011 ja 
Standardavvikelse [1,32; 4,80]  ja 
 
Tabell 14 visar att det 95 % konfidensintervallet för standardavvikelserna inte innehåller 1 
vilket tyder på att det finns en statistisk signifikant skillnad mellan standardavvikelserna på 5 
% signifikansnivå. Fördelningen av respondenternas svar i diagram 5 ger indikationer på att 
respondenternas svar för respektive bipacksedel inte kommer från en normalfördelning. Fyra 
olika tester utfördes för att undersöka om svaren från respektive bipacksedel kom från en 
normalfördelning, vilket resultatet visade på att de inte gjorde. I och med att det finns en 
skillnad mellan standardavvikelserna och normalfördelningstesterna visar på att svaren på 
fråga 12i för de två bipacksedlarna inte kommer från en normalfördelning går det inte att dra 
någon giltig slutsats om respondenterna i genomsnitt anser att ”dröm”-bipacksedeln är mer 
lättläst än den befintliga bipacksedeln. 
 
På fråga 16 skulle respondenterna på en skala mellan 1-5, där 1 stod för instämmer inte alls 
och 5 instämmer helt, ange hur väl de instämmer i två påståenden enligt tabell 15. Kolumnen 
”signifikant skillnad” i tabell 15 anger om det vid jämförelse av medelvärdena med hjälp av 
två stickprov framkommit någon skillnad på 5 % signifikansnivå.  
 
Tabell 15. Fråga 16 i enkäten. Jämförelse mellan medelvärdena för de båda påståendena beroende på om 
respondenterna besvarat enkäten utifrån den befintliga bipacksedeln eller "dröm" bipacksedeln. 

Påstående i fråga 16 Befintlig 
bipacksedel

”Dröm”-
bipacksedel Förändring Signifikant 

skillnad? 
a). Efter att ha läst den bifogade 
patientinformationen vet jag 
vilka positiva effekter man får 
vid användande av Canoderm. 

3,83 4,41 + Ja 

b). Efter att ha läst den bifogade 
patientinformationen vet jag hur 
jag ska använda Canoderm. 

4,42 4,62 + Nej 

 
För båda påståendena i fråga 16 har medelvärdet ökat för ”dröm”-bipacksedeln jämfört med 
den befintliga bipacksedeln. För påstående 16a finns en signifikant skillnad mellan 
respondenternas svar som besvarat enkäten utifrån den befintliga bipacksedeln och ”dröm”-
bipacksedeln. Svarsfördelningen bland respondenterna beskrivs i diagram 6.  
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Diagram 6. Respondenternas svarsfördelning på fråga 16a, där respondenterna skulle 
ta ställning till om de visste vilka positiva effekter man får vid användning av 
Canoderm efter att ha läst den bifogade bipacksedeln där 1 stod för instämmer inte 
alls och 5 för instämmer helt. 

 
De 95 % konfidensintervallen för medelvärde och standardavvikelse samt p-värdet för t-testet 
återges i tabell 16.  
 
Tabell 16. Konfidensintervall för medelvärdet och standardavvikelse samt p-värde för t-testet för 
påstående 16a. Tabell 16 är konstruerad med hjälp av StatGraphics.  
 
 

95 % 
konfidensintervall 

p-värde Signifikant på  
5 % nivå 

Medelvärdet [-1,07; -0,09]   ja 
T-test  0,0208 ja 
Standardavvikelse [1,12; 4,22]  ja 
 
I tabell 16 kan man utläsa att det 95 % konfidensintervallet för standardavvikelserna inte 
innehåller 1 och därmed finns det en statistisk signifikant skillnad mellan standard-
avvikelserna på 5 % signifikansnivå. Fördelningen av respondenternas svar i diagram 6 ger 
indikationer på att respondenternas svar för respektive bipacksedel inte kommer från en 
normalfördelning. Fyra olika tester utfördes för att undersöka om svaren från respektive 
bipacksedel kom från en normalfördelning, vilket resultatet visade att de inte gjorde. I och 
med att det finns en skillnad mellan standardavvikelserna och normalfördelningstesterna visar 
att svaren på fråga 16a för de två bipacksedlarna inte kommer från en normalfördelning går 
det inte att dra någon giltig slutsats om respondenterna i genomsnitt anser att ”dröm”-
bipacksedeln är bättre beskriven vad det gäller Canoderms positiva effekter än den befintliga 
bipacksedeln.  

Utformning 
Fråga 13 behandlar respondentens uppfattning angående utformningen av informationen i den 
bifogade bipacksedeln. I fråga 13 ställs två adjektiv med motsatt mening mot varandra och 
respondenterna ska på en skala med fem nivåer välja var på skalan de tycker den bifogade 
bipacksedeln bäst passar in. 
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Tabell 17 innehåller medelvärdena på fråga 13 för den befintliga bipacksedeln och ”dröm”-
bipacksedeln. Kolumnen ”Förändring” anger om medelvärdet ökat, minskat eller förblivit 
oförändrat då respondenternas svar som fått den bifogade bipacksedeln jämförts med 
respondenternas svar som besvarat frågan med ”dröm”-bipacksedeln bifogad. En jämförelse 
av medelvärdena genomfördes med hjälp av två stickprov. Kolumnen ”signifikant skillnad?” 
anger om jämförelsen visat på någon signifikant skillnad på 5 % signifikansnivå mellan 
medelvärdena.  
 
Tabell 17. Medelvärdena för befintlig respektive "dröm" bipacksedel på fråga 13 i enkäten. Påståendena 
som står först motsvarar ”1” och de som står sist motsvarar siffra ”5”. 

Påståenden i fråga 13 Befintlig 
bipacksedel

”Dröm” 
bipacksedeln Förändring Signifikant 

skillnad? 
a) Ologisk följd på 

informationen – Logisk 
följd på informationen 

4,06 4,11 + 
Nej 

b) Otydligt upplägg – Tydligt 
upplägg 

4,00 4,27 + Nej 

c) Otydliga rubriker – 
Tydliga rubriker 

3,72 4,23 + Nej 

d) För liten textstorlek – För 
stor textstorlek 

2,25 2,87 + Ja 

e) Tråkig - Intresseväckande 3,00 3,63 + Ja 
f) Kompakt - Luftig 2,84 3,54 + Ja 
g) Svår att hitta i – Lätt att 

hitta i 
3,76 4,13 + Nej 

 
För alla påståenden är medelvärdet enligt tabell 17 högre för ”dröm”-bipacksedeln jämfört 
med den befintliga bipacksedeln. Vid jämförelse med hjälp av två stickprov av medelvärdena 
för ”dröm”-bipacksedeln och den befintliga bipacksedeln finns det som tabell 17 visar en 
signifikant skillnad för påstående 13 d) angående textstorleken i bipacksedeln; 13 e) om 
respondenterna upplever bipacksedeln som tråkig eller intresseväckande samt för påstående 
13 f) om bipacksedeln upplevs som luftig eller kompakt.  
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För liten textstorlek – För stor textstorlek 
I fråga 13d skulle respondenten ta ställning till om textstorleken var för liten eller för stor i 
bipacksedeln. Svarsfördelningen för respektive bipacksedel återges i diagram 7.   
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Diagram 7. Svarsfördelning för påstående 13d, om respondenterna ansåg den 
bifogade bipacksedeln ha för stor eller för liten textstorlek, för den befintliga 
bipacksedeln och ”dröm”-bipacksedeln. Svarsalternativ 1 motsvarar för liten 
textstorlek och 5 motsvarar för stor textstorlek. 

 
De 95 % konfidensintervallen för medelvärde och standardavvikelse samt p-värdet för t-testet 
återges i tabell 18.  
 
Tabell 18. Konfidensintervall för medelvärdet och standardavvikelse samt p-värde för t-testet för 
påstående 13d. Tabell 18 är konstruerad med hjälp av StatGraphics.  
 
 

95 % 
konfidensintervall 

p-värde Signifikant på  
5 % nivå 

Medelvärdet [-1,01; -0,25]  ja 
T-test  0,0015 ja 
Standardavvikelse [0,61; 2,24]  nej 
 
Utifrån de två test Vännman (2002) beskriver vid två stickprov visar tabell 18 att det finns en 
signifikant skillnad på 5 % signifikansnivå mellan den befintliga bipacksedeln och ”dröm”-
bipacksedeln för påstående 13d angående textstorleken. En förutsättning var att de båda fallen 
har samma standardavvikelse vilket tabell 18 visar att de har, då värdet 1 är inkluderat i 95 % 
konfidensintervall.   
 
Medelvärdet för ”dröm”-bipacksedeln är 2,87 och för den befintliga bipacksedeln 2,25.  Då 1 
motsvarar för liten text och 5 för stor text, är det ultimata en 3:a. Utifrån detta anser 
respondenterna i högre utsträckning ”dröm”-bipacksedeln ha en mer lagom textstorlek.  
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Tråkig - Intresseväckande 
I fråga 13e skulle respondenten ta ställning till om den bifogade bipacksedeln var tråkig eller 
intresseväckande. Svarsfördelningen för respektive bipacksedel återges i diagram 8. 
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Diagram 8. Svarsfördelning för påstående 13e, om respondenterna ansåg den 
bifogade bipacksedeln vara tråkig eller intresseväckande, för den befintliga 
bipacksedeln och ”dröm”-bipacksedeln. Svarsalternativ 1 motsvarar tråkig och 5 
motsvarar intresseväckande. 

 
De 95 % konfidensintervallen för medelvärde och standardavvikelse samt p-värdet för t-testet 
återges i tabell 19.  
 
Tabell 19. Konfidensintervall för medelvärdet och standardavvikelse samt p-värde för t-testet för 
påstående 13e. Tabell 19 är konstruerad med hjälp av StatGraphics. 
 
 

95 % 
konfidensintervall 

p-värde Signifikant på  
5 % nivå 

Medelvärdet [-1.09; -0,16]  ja 
T-test  0,009 ja 
Standardavvikelse [0,55; 2,01]  nej 
 
Utifrån de två test Vännman (2002) beskriver vid två stickprov visar tabell 19 att det finns en 
signifikant skillnad på 5 % signifikansnivå mellan den befintliga bipacksedeln och ”dröm”-
bipacksedeln för påstående 13e angående om bipacksedeln är tråkig eller intresseväckande. 
En förutsättning var att de båda fallen har samma standardavvikelse vilket tabell 19 visar att 
de har på 5 % signifikansnivå, då värdet 1 är inkluderat i det 95 % konfidensintervallet.  
 
Medelvärdet för den befintliga bipacksedeln är 3,00 och för ”dröm”-bipacksedeln 3,63. Dessa 
medelvärden kan tolkas som att respondenter i genomsnitt anser bipacksedlarna vara mer 
intresseväckande än tråkiga. På 5 % signifikansnivå anser respondenterna i större utsträckning 
”dröm”-bipacksedeln vara mer intresseväckande än den befintliga bipacksedeln.  
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Kompakt - Luftig 
På fråga 13f skulle respondenterna ta ställning till om bipacksedeln kändes kompakt eller 
luftig. Svarsfördelningen för respektive bipacksedel återges i diagram 9.  
 

Svarsfördelning för påstående 13f, 
kompakt-luftig.
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Diagram 9. Svarsfördelning för påstående 13f, om respondenterna ansåg den 
bifogade bipacksedeln vara kompakt eller luftig, för den befintliga bipacksedeln och 
”dröm”-bipacksedeln. Svarsalternativ 1 motsvarar kompakt och 5 motsvarar luftig. 

 
De 95 % konfidensintervallen för medelvärde och standardavvikelse samt p-värdet för t-testet 
är enligt tabell 20.  
 
Tabell 20. Konfidensintervall för medelvärdet och standardavvikelse samt p-värde för t-testet för 
påstående 13f. Tabell 20 är konstruerad med hjälp av StatGraphics. 
 
 

95 % 
konfidensintervall 

p-värde Signifikant på  
5 % nivå 

Medelvärdet [-1,26; -0,15]  ja 
T-test  0,014 ja 
Standardavvikelse [0,41; 1,54]  nej 
 
Utifrån de två test Vännman (2002) beskriver vid två stickprov visar tabell 20 att det finns en 
signifikant skillnad på 5 % signifikansnivå mellan den befintliga bipacksedeln och ”dröm”-
bipacksedeln för påstående 13f angående om bipacksedeln anses som kompakt eller luftig. En 
förutsättning var att de båda fallen har samma standardavvikelse vilket tabell 20 visar att de 
har på 5 % signifikansnivå, då värdet 1 är inkluderat i 95 % konfidensintervall.  
 
Medelvärdet för fråga 13f för den befintliga bipacksedeln är 2,84 och för ”dröm”-
bipacksedeln 3,54. Respondenterna anser i genomsnitt den befintliga bipacksedeln vara mer 
kompakt än luftig och ”dröm”-bipacksedeln som mer luftig än kompakt. På 5 % 
signifikansnivå anser respondenterna i större utsträckning ”dröm”-bipacksedeln vara mer 
luftig än den befintliga bipacksedeln. 
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Förbättringsförslag 
De respondenter som besvarat enkäten utifrån den befintliga bipacksedeln gav förbättrings-
förslagen som återfinns i tabell 21. 

 
Tabell 21. Respondenternas förbättringsförslag för den befintliga bipacksedeln, fråga 17 i enkäten. 
Enbart de förbättringsförslag som nämnt av fler än en respondent har tagits med i tabellen.  
Förbättringsförslag Antal 

respondenter 
(av 38) 

Andel 
respondenter 

Större/feta/tydligare rubriker 7 18,4 % 
Större text 4 10,5 % 
Luftigare text och layout/mellanrum mellan rubriker 
och text 3 7,9 % 

Enklare och tydligare utformning/layout 2 5,3 % 
Logisk ordningsföljd och strukturerar upp innehållet 2 5,3 % 
Ta bort informationen om körförmåga 2 5,3 % 
Text om hur läkemedlet verkar tillsammans med andra 
läkemedel eller lägg till information om att 
kombination med andra läkemedel inte är påvisat farligt

2 5,3 % 

 
Förbättringsförslag som kom fram från respondenter som hade ”dröm”-bipacksedeln bifogad 
med enkäten kan ses i tabell 22.  
 
Tabell 22. Respondenternas förbättringsförslag för "dröm"-bipacksedeln. Enbart de förbättringsförslag 
som nämnt av fler än en respondent har tagits med i tabellen.  
Förbättringsförslag Antal 

respondenter 
(40) 

Andel 
respondenter 

Skriv bipacksedeln på ett ark istället för flera sidor 3 7,5 % 
Förklara ordet emulgator eller byt ut mot ett annat ord 
som man förstår även om man inte har kemikunskaper 2 5 % 

4.3.3  Sammanfattning 
Nedan presenteras de viktigaste delarna som kom fram under analysen av enkätstudien.  

• Den befintliga bipacksedeln anses  
- ha för liten textstorlek 
- bra 
- vara vanlig 

• ”Dröm”-bipacksedeln anses  
- vara lättförståelig eller lättläst 
- bra 
- innehålla bra och tydlig information.  

• På 5 % signifikansnivå anses ”dröm” bipacksedeln i större utsträckning ha en ”lagom” 
textstorlek än den befintliga bipacksedeln. 

• På 5 % signifikansnivå anses ”dröm” bipacksedeln i större utsträckning vara intresse-
väckande än den befintliga bipacksedeln. 

• På 5 % signifikansnivå anses ”dröm” bipacksedeln i större utsträckning vara luftig än 
den befintliga bipacksedeln. 
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4.4 Fokusgrupper 
Fokusgrupper genomfördes externt med användare och internt på företaget.  

4.4.1 Externa fokusgrupper  
I de externa fokusgrupperna användes släktskapsdiagram för att besvara frågan;  
 

Vad är det i bipacksedeln som gör att jag känner mig osäker vid användning av 
läkemedel? 

 
Två externa fokusgrupper genomfördes med totalt tio deltagare varav alla var kvinnor. 
Åldersfördelningen och respondenternas utbildningsnivå återfinns i diagram 10 och 11.  
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Diagram 10. Åldersfördelning bland deltagarna i 
fokusgrupperna.  
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Diagram 11. Utbildningsnivå bland deltagarna i 
fokusgrupperna.  

Fokusgrupp 1 
De huvudrubriker som kom fram i fokusgrupp 1 var (se bilaga 10 för hela släktskaps-
diagrammet): 

• Hur informationen framställs 
- Bristfällig information om biverkningar 
- Otydlig information 
- Avsaknad av produktens fördelar 
 

• Textens utformning 
- Textens utseende 
- Textmängd 
 

• Design och funktion 
- Fysiska utformningen 
- Instruktion i text och bild 

 
Gruppen sammanfattade svaret på frågan i släktskapsdiagrammet med följande mening; 

Informationen i bipacksedeln är otydlig och/eller ofullständig, särskilt avsnittet 
biverkningar. 
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Fokusgrupp 2 
Fokusgrupp 2 kom fram till följande huvudrubriker (se bilaga 11, Släktskapsdiagram 2): 

• Otillräcklig information om innehållet 
- Otillräcklig innehållsdeklaration 
- Brist på enhetliga beteckningar för innehällsämnena 
 

• Oväntade reaktioner 
- Påverkan ihop med andra ämnen  
- Osäkerhet kring biverkningar 
 

• Utformning av texten 
 

• Otillräcklig användnings- och förvaringsinstruktion 
- Otydlig användningsinstruktion 
- Förvaring 
 

Gruppen sammanfattade svaret på frågan i släktskapsdiagrammet med följande mening; 
Otillräcklig information om innehåll och användning skapar osäkerhet.  

Sammanfattning 
Nedan presenteras de problem som fick högst poäng i de båda fokusgrupperna och ansågs 
som viktigast för att lösa det ursprungliga problemet; 

• bristfällig information om biverkningar  
• otillräcklig innehållsdeklaration  
• otydliga användningsinstruktioner 
• brist på enhetliga förteckningar för innehållsämnen  
• otydlig information  
• textens utseende  

4.4.2 Interna fokusgrupper 
Två av de sju ledningsverktygen, träd- och matrisdiagram, genomfördes internt på företaget 
för att ta fram och prioritera åtgärder till de problem som identifierats i släktskapsdiagrammen 
i de externa fokusgrupperna.  

Åtgärder 
Ett träddiagram togs fram internt på företaget utifrån resultatet från de externa fokusgrupperna 
för att finna åtgärder till problemen som identifierats vid arbetet med släktskapsdiagrammen. 
Vid arbetet med träddiagrammet utgick gruppen ifrån samma frågeställning som vid arbetet 
med släktskapsdiagrammet men med syftet att ta fram åtgärder. Problemställningen var;  
 

Vad är det i bipacksedeln som gör att jag känner mig osäker vid användning av 
läkemedel? 
 

Följande avgränsningar gjordes; 
• Arbetet ska enbart gälla ACOs produkter 
• Ej ta hänsyn till synskadade eller andra handikapp vid läsande av bipacksedlar 
• Enbart ta hänsyn till svensktalande och bipacksedlar på svenska 
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I träddiagrammet togs följande övergripande mål och medel för att nå dessa mål fram (se 
bilaga 12 för det fullständiga träddiagrammet): 

1. Förbättra läsbarhet 
- struktur/layout 
- minska textmängd 

2. Använd enkelt språk 
- undvik facktermer 
- använda vardagssvenska 

3. Förtydliga innehåll- (text) med hjälp av bra rubriker (-> Struktur) 
- sortera informationen efter angelägenhet 
- undvik upprepningar 
- tydlig innehållsförteckning 

4. Tydliggöra anvisningar 
- anvisningar i punktform 
- använda bilder 
- förklara varför 

 
De åtgärder som fick högst prioritet då effektivitet och genomförbarhet vägts samman var 
(siffran inom parentesen anger till vilket mål åtgärden tillhör): 

• Gör läsbarhetstest (2) 
• Undvik bisatser/syftningsfel (2) 
• Använd korta meningar (2, 3) 
• Tydliggör olika språk via förteckning (3) 
• Använda enkla, lättförståeliga bilder (4) 
• Använda ändamålsenliga bilder (4) 
• Förklara varför om varningar (4) 

 
De åtgärder som fick näst högst prioritet är (siffran inom parentesen anger till vilket mål 
åtgärden tillhör): 

• Använda tydliga rubriker (font) (1) 
• Anpassa typsnitt efter behov (1) 
• Korrekturläsning av lekman (2) 
• Använda aktiv form i bipacksedeln (2, 4) 
• Skriva bildtext (4) 

 
Sammanfattning 
Gruppen sammanfattade arbetet med träddiagrammet med att då bipacksedlar skrivs bör 
företaget  

1. Använda enkelt språk och tydliga anvisningar  
2. Förbättra läsbarhet genom 

- tydlig layout, bilder, korta meningar 

Prioritering 
Ett matrisdiagram genomfördes internt på företaget utifrån resultatet av släktskaps- och 
träddiagrammen med syfte att prioritera de framtagna åtgärderna med hänsyn till de 
identifierade problemen. Matrisdiagrammet återfinns i bilaga 13. 
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De åtgärder som fick högst poängsumma var; 
• Tillhandahålla information på annat håll, exempelvis en hemsida, 227 poäng 
• Genomföra läsbarhetstester, 79 poäng 
• Förklara varför om varningar, 49 poäng 
• Innehållsförteckning som är sorterad efter angelägenhet, 37 poäng 
• Använda sig av enkla och lättförståeliga bilder, 35 poäng 
• Använda sig av ändamålsenliga bilder, 35 poäng 

 
De problem som fick högst poängsumma var; 

• För mycket text (visuellt), 70 poäng 
• För liten text, 57 poäng 
• Saknas instruktioner hur man gör, 57 poäng 
• För mycket information, 56 poäng 
• Svårläst typsnitt, 46 poäng 
• Hur det är meningen att den ska påverka positivt, 44 poäng 
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5 RESULTAT 
I detta kapitel ges en sammanfattning av de viktigaste resultaten från Empiri & analys 
kapitlet. Resultatet presenteras i de tre olika stegen i datainsamlingen; läsbarhetstestet, 
enkätstudien och fokusgrupperna.  
 
Utifrån analysen av alla de tre stegen i datainsamlingen har författaren uppmärksammat 
följande: 

• Användarna förstår ”bättre” än vad tidigare studier visat. Hedlund (1999) 
uppmärksammade en tysk undersökning som visade på att 40 % av användarna inte 
förstod innehållet i bipacksedlar och var tredje användare var tvungen att ta hjälp av 
en uppslagsbok.  Agner et al. (2004) beskrev hur läsandet och förståelsen av innehålls-
förteckningar beror på bakgrund och social status och att grupper från de lägre 
nivåerna har svårigheter vid val av produkter på grund av detta. Resultatet utifrån 
läsbarhetstestet och enkätstudien ger en positivare bild än vad dessa studier visar; 
läsbarhetstestet gav en andel rätt svar på 97 %, 65 % av respondenterna läser alltid 
bipacksedlar och respondenterna känner sig förtrogna med bipacksedlar.  

• Positivt intryck av ”dröm”-bipacksedeln. ”Dröm”-bipacksedeln fick ett positivt 
bemötande av respondenterna. Det fanns en signifikant skillnad för tre av de ställda 
påståenden och för alla dessa tre fick ”dröm”-bipacksedeln bättre betyg. De öppna 
frågorna i enkäten angående den bifogade bipacksedeln resulterade i att layoutmässigt 
anses ”dröm”-bipacksedeln som bättre än den befintliga bipacksedeln. Informationen i 
de båda anses av respondenterna som bra och relevant.    

• Information om biverkningar. Information om biverkningar är något som 
respondenterna eftersöker då de läser bipacksedlar. 83 % av respondenterna har angett 
att det är information om just biverkningar som de eftersöker när det kommer i kontakt 
med ett nytt läkemedel. Även i de externa fokusgrupperna framkom det att bristfällig 
information om biverkningar gör att användare känner sig osäkra vid användning av 
läkemedel.  

5.1 Läsbarhetstestet 
• 97 % andel rätt svar  
• Relativt lätt att hitta information; 2,2 på en skala mellan 1 och 5 där 1 står för väldigt 

lätt och 5 för väldigt svårt. 
• Svårigheter med innehållsförteckningen/innehållsämnena 

 

5.2 Enkätstudien 
• Respondenterna känner sig förtrogna med bipacksedlar; 3,9 på en skala mellan 1 och 

5. 
• Signifikant skillnad mellan de bifogade bipacksedlarna för tre av de ställda 

påståendena:  
- ”dröm”-bipacksedeln anses ha en bättre textstorlek 
- ”dröm”-bipacksedeln anses som mer intresseväckande 
- ”dröm”-bipacksedeln anses mer luftig 
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5.3 Fokusgrupperna 

5.3.1 Släktskapsdiagram 
Utifrån frågeställningen i de externa fokusgrupperna kom följande orsaker fram till vad det är 
i bipacksedeln som gör att användare känner sig osäkra vid användning av läkemedel: 

• Saknade information om biverkningar 
• Innehållsdeklaration och innehållsämnen – svårt 
• Otydliga användningsinstruktioner 
• Fackspråk 
• Textens utseende 

5.3.2 Träd- och matrisdiagram 
De åtgärder från träddiagrammet som fick högst poängsumma vid prioriteringen i 
matrisdiagrammet och därmed tros ge högst effekt för att kunna lösa problemet är; 

• Tillhandahålla information på annat håll, exempelvis en hemsida 
• Genomföra läsbarhetstester 
• Ge en förklaring till de varningar som står med i bipacksedeln 

 

5.4 Förbättringsförslag 
Utifrån Sörqvist (2004) indelning av kärn- och totalprodukt utgör bipacksedeln en del av 
totalprodukten för läkemedel. Vid bedömning av en produkt utgår kunden enligt Sörqvist 
(2004) ifrån helheten. Utifrån detta är det viktigt att även företaget utgår från totalprodukten 
och anpassar alla delar av produkten efter kundens behov och förväntningar. Utifrån resultatet 
i de olika delarna av datainsamlingen samt träd- och matrisdiagrammet har följande 
förbättringsförslag tagits fram för bipacksedlar.  

5.4.1 Information 
Nedan ges förbättringsförslag på hur informationen i bipacksedeln för Canoderm kan göras 
tydligare.  

 Utförlig information om biverkningar. Biverkningar är den information som 
användarna främst letar efter i bipacksedlar och vill veta mer om. Genom att uppfylla 
detta behov skapar företaget nödvändig kvalitet.   

 Tydligare anvisningar och användningsinstruktioner. Tydliga anvisningar görs 
genom att använda aktiv form, undvika facktermer och förtydliga anvisningarna med 
bilder, exempelvis som i ”dröm”-bipacksedeln. 

 Använd bilder vid exempelvis instruktioner om hur man ska använda 
läkemedlet. En förutsättning vid användning av bilder är att de är ändamålsenliga och 
tydliga. I ”dröm”-bipacksedeln användes bilder för att förtydliga försiktighets-
åtgärderna i bipacksedeln. De åsikter angående bilderna från respondenter som 
besvarat enkäten utifrån ”dröm”-bipacksedeln har enbart varit positiva.  

 Enklare instruktioner för pumpbytet. Vissa av respondenterna i läsbarhetstestet 
tvivlade på att det skulle klara av pumpbytet efter att ha läst igenom instruktionerna. 
En vanlig kommentar efter att de var klara med pumpbytet var; ”det var inte så svårt”. 
Utifrån detta bör instruktionerna för pumpbytet skrivas på ett enklare sätt för att 
undvika att användarna tror att det är svårare än vad det egentligen är.  

 Skriva instruktionerna för pumpbytet som en del av bipacksedeln som kan rivas 
av eller alternativt på locket av refillburken. Under läsbarhetstestet observerade 
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författaren hur det var besvärligt för vissa respondenter att läsa instruktionerna för 
pumpbytet på burken samtidigt som de genomförde bytet. En respondent 
kommenterade även att det hade varit bättre att läsa instruktionerna för pumpbytet på 
ett separat papper och inte på burken. För att förenkla för användarna vid pumpbytet 
borde instruktionerna gå att riva av eller skrivas på locket. Ett exempel på hur 
instruktionerna kan skrivas och hur det skulle se ut att ha instruktionerna på locket kan 
ses i figur 7.  

 
 

 
 

Denna burk är en refillburk och ska användas med pump. 
Undvik beröring av innerlock, insidan av 
refillburken och stigröret på pumpen för att minska
risken för förkortning av produktens hållbarhet. Så 
här byter du pump från din tömda burk till 
refillburken:  

• Tvätta händerna. 
• Torka av de yttre delarna på pumpen och locket. 
• Riv bort förseglingen på både refillburken 

och den tömda burken (om det inte har gjorts 
tidigare). 

• Lossa ytterlocket från refillburken och ytterlock 
med pump från den tömda burken. Låt 
innerlocken ligga kvar. 

• Lyft över pumpen från den tömda burken till 
refillburken. 

• Sätt ner pumpens stigrör i hålet på refillburkens 
innerlock.  

• Pressa försiktigt ner pumpen till stopp. 
• Tryck fast ytterlockets kanter runt hela burken. 
• Pumpa några gånger 

 tills kräm kommer fram. 
 

Figur 7. Exempel på instruktionerna för pumpbytet skrivet på locket. 
 

5.4.2 Innehållsförteckning 
Nedan ges förbättringsförslag angående innehållsförteckningen i bipacksedlar.  

 Konsekventa beteckningar för innehållsämnen. Vissa av respondenterna hade svårt 
att förstå innehållsförteckningen och hitta de ämnen de var överkänsliga eller 
allergiska mot. Genom att vara konsekvent och använda samma beteckning för ett 
ämne för alla företagets produkter skulle det förenkla för användare vid val av 
företagets produkter. 

 Ange funktionen på ingående ämnen. Vissa av respondenterna hade svårt att förstå 
innehållsförteckningen och vad de olika ämnena var för något. Genom att ange 
funktionen på de ingående ämnena kommer användare i större utsträckning förstå vad 
ämnena har för funktion. Vid funktionsindelningen ska ord för funktionerna användas 
som förstås av gemene man och därmed bör de kemiska uttrycken undvikas.   
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5.4.3 Utformning  
Nedan ges förslag på hur utformningen av bipacksedlar kan göras bättre.  

 Använda större textstorlek. Från samtliga datainsamlingsmetoder har indikationer 
kommit om att textstorleken är för liten i typiska bipacksedlar. Textstorleken i 
”dröm”-bipacksedeln uppfattades i större utsträckning som lagom än i den befintliga 
bipacksedeln. Genom att använda en större textstorlek och därmed uppfylla detta 
behov skapas förväntad kvalitet.  

 Förtydliga de olika språken med symboler eller förteckningar. Mängden 
information i bipacksedlarna har av respondenterna upplevts som mycket, främst 
visuellt. Genom att förtydliga att det är olika språk med symboler, exempelvis flaggor, 
kan man undvika att avskräcka vissa användare som annars kan tro att de behöver läsa 
allt. Åtgärden gör det även lättare för användare att urskilja var och vad de ska läsa.  

 Urskilj rubrikerna. Rubrikerna bör urskiljas med exempelvis färg eller fet stil för att 
förenkla för användaren vid läsande. I ”dröm”-bipacksedeln framställdes rubrikerna 
med lila färg, inga kommentarer framkom om att rubrikerna borde göras tydligare, 
däremot att lila var en svår färg att läsa.   

 Använd en luftig layout och större textstorlek. ”Dröm”-bipacksedeln har fått färre 
förbättringsförslag angående luftighet och textstorlek. Genom att använda större 
textstorlek och luftigare upplägg upplever användarna bipacksedeln som mer lättläst 
än vad den är idag. 

5.4.4 Fysisk design  
Nedan ges förslag utifrån de förutsättningar som respondenterna i läsbarhetstestet angav för 
att de ska föredra bipacksedeln som en fold-out före den traditionell bipacksedel på ett separat 
papper.  

 Bipacksedeln ska vara konstruerad så att den lätt ska gå att vika tillbaka och 
återförsluta. En av de förutsättningar som användarna angett för att de ska föredra en 
fold-out före en traditionell bipacksedel är att den ska vara lätt att återförsluta. Genom 
att uppfylla detta behov skapas nöjdare kunder.  

 Tydlig beskrivning av var och hur man öppnar upp fold-outen. Vissa av 
respondenterna förstod inte från början att det fanns mer att läsa än vad som stod på 
baksidan av burken. Tydligare anvisningar angående att mer information finns inuti, 
hur samt var man öppnar upp fold-outen skulle medföra att färre av dessa användare 
missar viktig information.  

 Ange på baksidan att instruktioner för pumpbytet finns inuti bipacksedeln. En av 
de förutsättningar som användarna angett för att de ska föredra fold-out före en 
traditionell bipacksedel är att det står på baksidan att instruktioner för pumpbytet finns 
inuti bipacksedeln. 

5.4.5 Språk 
 Använda enkelt språk och tydliga anvisningar. Att använda enkelt språk kan göras 

genom att använda sig av ”vardagssvenska” och undvika facktermer. För att 
kontrollera att detta är uppfyllt kan korrekturläsning av lekman samt läsbarhetstester 
genomföras.  
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5.4.6 Övrigt 
 Hålla bipacksedeln relativt kort med den viktigaste informationen och hänvisa 

till en extern källa för dem som vill ha mer information än det som nämns i 
bipacksedeln. Mängden information i bipacksedlarna har av vissa respondenter 
upplevts som mycket, främst visuellt, samtidigt som andra vill ha mer och utförligare 
information. Genom att dela upp informationen med det allra nödvändigaste som 
behövs för att använda läkemedlet i bipacksedeln och en extern källa med mer utförlig 
information tillgodoses båda dessa användares behov. De användare som tycker det är 
för mycket information i de typiska bipacksedlarna avskräcks inte till att läsa 
bipacksedeln i samma utsträckning. I den externa källan kan den information som lyfts 
ut ur bipacksedeln framställas samt även annan information som vissa grupper av 
användare efterfrågar. Som extern källa kan exempelvis en hemsida användas samt 
pekskärmar på exempelvis Apoteket för de användare som inte har tillgång till 
Internet.  
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6 SLUTSATSER 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som författaren dragit utifrån analysen och resultatet 
av insamlad rådata.  

6.1 Delmål 1, förståelse av dagens bipacksedlar 
Läsbarhetstestet gav ett resultat på 97 % andel rätt vilket medför att målet på 90 % uppnåddes. 
Fråga 11, När bör du inte använda Canoderm?, var den fråga som fick sämst resultat, 78 % 
andel rätt svar, detta resultat tyder på att informationen om när man inte kan använda 
Canoderm är den del av bipacksedeln som i första hand bör förstärkas för att höja kund-
tillfredsställelsen.  
 
På frågan hur förtrogna respondenterna känner sig med bipacksedlar blev medelvärdet 3,9 på 
en skala mellan 1 och 5, där 1 står för inte alls förtrogen och 5 för helt förtrogen. Detta kan 
kompletteras med att 65 % av respondenterna angett att de alltid läser hela eller delar av 
bipacksedeln och att det enbart är 3 % som aldrig läser bipacksedlar. 
 
Utifrån ovanstående resultat kan slutsatsen dras att användare läser bipacksedlar i större 
utsträckning än vad tidigare studier visat. Medelvärdet på 3,9 på hur förtrogna användare 
känner sig med bipacksedlar kommer troligtvis som en följd av att bipacksedlar läses av 65 % 
av respondenterna. I och med att användare läser bipacksedlar innebär det även att de blir 
förtrogna med bipacksedlar. Utifrån resultatet på 97 % andel rätt i läsbarhetstestet kan 
slutsatsen dras att användare förstår det som står i bipacksedlar, i detta fall bipacksedeln för 
Canoderm, även om det finns förbättringar att göra. Läsbarhetstestet visar även på att 
respondenterna ansåg det som ganska lätt, med ett medelvärde på 2,2 på en skala mellan 1 och 
5 där 1 står för väldigt lätt och 5 för väldigt svårt, att hitta den eftersökta informationen i 
bipacksedeln.  
 

6.2 Delmål 2, behov av och förväntningar på bipacksedlar 

6.2.1 Första intryck 
Vid jämförelse av respondenternas första intryck mellan de båda bipacksedlarna har 
respondenterna gett fler positiva kommentarer för ”dröm”-bipacksedeln jämfört med den 
befintliga bipacksedeln. Utifrån detta kan slutsatsen dras att ”dröm”-bipacksedeln tilltalar och 
lever upp till användarnas förväntningar i större utsträckning än den befintliga bipacksedeln.  

6.2.2 Informationen och layout 
I läsbarhetstestet angav respondenterna fler positiva än negativa åsikter angående upplevelsen 
av informationen i bipacksedeln. Detta tyder på att användare anser informationen i dagens 
bipacksedlar som relevant och bra. De slutsatser som kan dras utifrån jämförelse mellan den 
befintliga bipacksedeln och ”dröm”-bipacksedeln är att utformning och layout bör prioriteras i 
första hand. Bipacksedeln bör göras mer attraktiv för ögat och förtydliga det som står i vissa 
delar genom att skriva det på ett enklare sätt eller med hjälp av bilder. 

6.2.3 Information om biverkningar 
På frågan vilken information i bipacksedeln som man efterfrågar har 83 % av respondenterna 
nämnt biverkningar eller bieffekter. I en av de externa fokusgrupperna utnämndes ”bristfällig 
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information om biverkningar” som det problem som gruppen prioriterade högst. Utifrån dessa 
resultat kan slutsatsen dras att utförlig information om biverkningar är ett uttalat behov hos 
användarna. Informationen om biverkningar är viktig för användarna och de föredrar att få 
mer djupgående information än vad som ges i en typisk bipacksedel. Genom att utförligt 
beskriva de biverkningar som läkemedlet kan ge levererar företaget förväntad kvalitet. Då 
detta är en del av användarnas uttalade behov kan även konkurrenterna uppfylla dessa.   

6.2.4 Utformning 
Resultatet utifrån respondenternas förbättringsförslag ger indikationer om att förslagen skiljer 
sig åt vid jämförelse mellan den befintliga bipacksedeln och ”dröm”-bipacksedeln. 
Förbättringsförslag från respondenter som besvarat enkäten med den befintliga bipacksedeln 
handlar om struktur och layout, exempelvis att texten bör göras större, luftigare text samt 
tydligare rubriker. För de respondenter som besvarat enkäten utifrån ”dröm”-bipacksedeln 
handlar förbättringsförslagen i huvudsak om hur bipacksedeln kan förbättras innehållsmässigt 
genom att tydliggöra biverkningar, verksamma ämnen samt svåra ord och begrepp. Utifrån 
detta resultat dras slutsatsen att ”dröm”-bipacksedeln anses av respondenterna bättre 
layoutmässigt än den befintliga bipacksedeln.  
 
Hälften av respondenterna i läsbarhetstestet ansåg att textstorleken var för liten i bipack-
sedeln. Även i de två externa fokusgrupperna har synpunkter angående textens utseende samt 
utformningen av texten kommit fram. Det som var gemensamt under dessa rubriker var 
textstorleken och mängden text. Utifrån detta kan slutsatsen dras att det är för stor mängd text 
visuellt och att storleken på texten är för liten i typiska bipacksedlar. 

6.2.5 Språkligt utförande 
En av de externa fokusgruppen ansåg att bipacksedlar innehåller otydlig information på grund 
av fackspråk och konstiga namn på innehållsämnen. Den andra externa fokusgruppen saknade 
enhetliga beteckningar på innehållsämnen samt ansåg att innehållsdeklarationerna är otill-
räckliga. Slutsatser utifrån detta kan dras om att användare har ett behov av tydligare 
information i bipacksedlar allmänt samt att de förväntar sig tydligare innehållsförteckningar. 
Behov av tydligare innehållsförteckning gäller särskilt för den grupp av användare som 
representerats av de externa fokusgrupperna och är beroende av informationen i innehålls-
förteckningarna i större utsträckning än andra användargrupper vid val av produkter.  
 
Otydliga användningsinstruktioner kom i den andra externa fokusgruppen på andra plats vid 
omröstning om vilket område som ansågs som viktigast för att lösa det aktuella problemet. 
Även i den första externa fokusgruppen har åsikter kommit fram om att instruktionerna i 
bipacksedeln borde förtydligas genom bilder och tydligare beskrivande text.  
 

6.3 Delmål 3, Förbättringsförslag 
För att uppnå delmål 3 i syftet har förbättringsförslag tagits fram på hur bipacksedlar kan 
utformas. Författaren har tagit fram förbättringsförslagen utifrån resultatet från läsbarhets-
testet, enkätstudien samt fokusgrupperna. Förbättringsförslagen är framtagna för att förenkla 
för användare vid användning av läkemedel och utgår från alla de behov och förväntningar 
som identifierats vid datainsamlingen. Gould (1995) beskriver hur en organisation inte 
behöver överträffa kundernas förväntningar på varje dimension, vilket gör att en organisation 
kan välja ut de förbättringsförslag som främst uppfyller kundernas förväntningar och behov.  
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7 DISKUSSION  
I detta kapitel diskuteras examensarbetets genomförande och de resultat som presenterats. 
Kapitlet behandlar även examensarbetets reliabilitet och validitet.  

7.1 Resultatdiskussion 
Nedan diskuteras i vilken utsträckning examensarbetet har uppfyllt de olika delmålen av 
syftet.  

7.1.1 Delmål 1 
Delmål ett i syftet bestod av att undersöka om användare förstår det som står i dagens 
bipacksedlar. I och med genomförandet av läsbarhetstestet har denna del av syftet uppnåtts. 
Målsättningen på 90 % andel rätt i läsbarhetstestet uppnåddes. 
 
Att resultatet av förståelsen av bipacksedeln blev hög jämfört med tidigare studier kan bero på 
att bipacksedeln som testats är för en mjukgörande kräm, Canoderm, som har en relativt enkel 
bipacksedel jämfört med andra läkemedel. Utfallet av respondenter med hänsyn till bakgrund-
variabler kan anses som godkänt då 14 utav 18 celler finns representerade enligt bilaga 3. De 
grupper som inte finns representerade är yngre och lågutbildade av båda könen, lågutbildad 
man från ålderskategori två samt äldre, medelutbildad man. Vid jämförelse med studien av 
Agner et al., (2004) där bakgrund och social status identifierats som de faktorer som har en 
inverkan på läsandet och förståelsen av innehållsförteckningar är det osäkert om resultatet 
blivit detsamma om alla kombinationer av bakgrundsvariabler funnits representerade. 
 
Sex av respondenterna hade åsikter om tydligare rubriker. Fyra av dessa respondenter 
tillhörde omgång två av läsbarhetstestet där respondenterna svarat utifrån en bipacksedel med 
rubriker i normal text medan omgång ett hade rubriker med fet stil. Denna skillnad var ett 
misstag som uppkommit vid utskrift av bipacksedlarna och upptäcktes efter testet var utfört. 
Detta misstag är en trolig orsak till att fler respondenter i omgång två hade åsikter och 
önskemål om tydligare rubriker än i omgång ett. 

7.1.2 Delmål 2 
Delmål två i syftet bestod av att identifiera användares behov av och förväntningar på 
bipacksedlar. Utifrån de ställda frågorna i enkäten och frågeställningen i fokusgrupperna har 
det varit svårt att identifiera användarnas verkliga behov och förväntningar, framförallt de 
omedvetna behoven. Enligt Sörqvist (2004) kan det vara svårt att få kunskap om de 
omedvetna behoven då de inte är kända för kunden själv innan de uppfyllts. Varken i enkät-
studien eller i fokusgrupperna har kundernas omedvetna behov identifierats vilket kan ses 
som en brist i arbetet och vid uppfyllande av syftet för delmål två. Utifrån Sörqvist (2004) syn 
på de omedvetna behoven finns det en förklaring till varför de inte har identifierats vid 
genomförandet av enkätstudien och fokusgrupperna.  
 
När svaren från de två bipacksedlarna jämförts framkom inte vad respondenterna egentligen 
har för behov och förväntningar. Däremot har svar getts på vilket av de två koncepten av 
bipacksedlar respondenterna föredrar utifrån de påståenden som ställts i enkäten. Med hjälp 
av de öppna frågorna i enkätstudien kan slutsatser dras om vilka behov och förväntningar 
respondenterna har. Ett problem med öppna frågor är att det är en liten andel av 
respondenterna som besvarar dem, exempelvis är det enbart cirka hälften av respondenterna 
som angett förbättringsförslag. Slutsatserna utifrån dessa frågor dras därmed utifrån ett 
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mindre antal respondenters åsikter och representerar med största sannolikhet de som känner 
ett stort engagemang för bipacksedlar, som antingen är väldigt missnöjda eller nöjda.  
 
I vilken utsträckning respondenterna läser bipacksedlar och hur förtrogna respondenterna 
känner sig med bipacksedlar har uppnått ett bättre resultat än i de studier som studerats. Bland 
respondenter i enkätstudien var det en snedfördelning med hänsyn till bakgrundsvariablerna. 
Respondenterna bestod av en stor majoritet kvinnor och högutbildade medan lågutbildade och 
äldre personer var underrepresenterade vilket kan ha en inverkan på resultatet. Om alla 
kombinationer av bakgrundsvariabler varit representerade i större utsträckning finns det en 
möjlighet att resultatet blivit annorlunda angående i vilken utsträckning användarna läser och 
känner sig förtrogna med bipacksedlar. En ytterligare anledning till resultatet kan vara att det 
är en relativt enkel bipacksedel som bifogats enkätstudien.  

Externa fokusgrupper 
Utifrån den frågeställning som ställdes i de externa fokusgrupperna gavs en indikation på vad 
denna användargrupp anser som viktigt. Resultatet och fokus på vad som ansågs som viktigt i 
de båda fokusgrupperna skiljde sig delvis åt. Fördelningen av deltagare skiljde sig åt mellan 
de båda fokusgrupperna med hänsyn till bakgrundsvariablerna och graden av ”krav” i och 
med deltagarnas allvarlighet på allergier och överkänslighet vilket delvis kan förklara 
skillnaden i resultatet.  
 
Fördelningen av deltagare i fokusgruppen anses som sned då inte en enda man finns 
representerad. Då slutsatser dras från resultatet bör detta tas i beaktande. Författaren har inte 
tagit hänsyn till detta vid sammanställning av analysen eller vid framtagning av förbättrings-
förslagen då matrisdataanalysen från enkätstudien inte visat på någon skillnad mellan 
bakgrundsvariabeln kön.  

7.1.3 Delmål 3 
Delmål tre, förbättringsförslag, har uppnåtts då förslag på förbättringar samt exemplifieringar 
av förbättringarna tagits fram utifrån de resultat som delmål ett och två gett. Med tanke på att 
syftet med delmål två enbart delvis uppnåtts påverkar det även resultatet av delmål tre.  
 
Läkemedelsbranschen är en komplex bransch med många lagar och riktlinjer att följa. Vissa 
av förbättringsförslagen kan vara svåra eller omöjliga att följa på grund av detta. Dessa lagar 
och riktlinjer har delvis tagits hänsyn till då arbetet med träddiagrammet och matris-
diagrammet genomförts internt på företaget med anställda som är insatta i myndigheternas 
krav. Författaren har dock inte tagit fullständig hänsyn till de lagar och riktlinjer som finns då 
syftet med arbetet var att ta fram förbättringsförslag utifrån användarens behov och 
förväntningar.  
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7.2 Metoddiskussion 
För att uppfylla syftet med examensarbetet valde författaren att använda sig av följande data-
insamlingsmetoder; intervju, enkätstudie samt fokusgrupper. Författaren valde dessa för att få 
pröva på en rad olika metoder samt för att få en bredare syn utifrån den valda problem-
formuleringen. Intervjuer valdes delvis då det var den metod som rekommenderades för 
läsbarhetstester av EU-kommissionen (European Commission, 2005) & (EFPIA, 2002). 
 
En risk vid besöksintervjuer är enligt Dahmström (1991) samt Eriksson & Wiedersheim-Paul 
(2001) intervjuareffekten. Författaren kan ha påverkat respondenterna genom att omedvetet 
styrt in dem på rätt svar. För att undvika att påverka respondenternas svar och hjälpa vissa 
respondenter mer än andra tog författaren innan intervjuerna fram riktlinjer för hjälp till 
respektive fråga och riktlinjer för poängbedömning beroende på om respondenten behövt 
hjälp eller inte för att kunna besvara frågan. I och med att det är författaren själv som har 
genomfört alla intervjuer har samtliga respondenter blivit ”utsatta” för lika stor 
intervjuareffekt. För att minska intervjuareffekten kunde två personer ha utfört intervjun där 
den ena ställer frågorna och den andra observerar respondenten samt granskar intervjuarens 
påverkan på respondenten.  
 
För att i större utsträckning uppnå delmål två av syftet kunde djupintervjuer ha valts istället 
för genomförandet av fokusgrupper. Djupintervjuer kunde ha genomförts med respondenter 
från olika grupper av användare för att kunna identifiera behov och förväntningar hos dessa 
grupper av användare.  
 

7.3  Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten kan anses relativt hög vid intervjuerna och enkätstudien då standardiserade 
frågeformulär använts. Vid observationen av respondenterna under intervjuerna kan 
reliabiliteten vara sämre eftersom författaren har noterat det som ansågs som intressant, vilket 
är beroende av observatörens betraktelsesätt. En nackdel vid observation som Dahmström 
(1991) påtalar är att en ensam observatör enbart hinner observera ett fåtal saker. Då 
författaren antecknat respondentens svar under intervjuns gång kan intresseväckande 
beteenden och tillvägagångssätt hos respondenten ha undgått författaren. Validiteten i arbetet 
har ökats genom att pre-tester genomfördes för både läsbarhetstesterna och enkätstudien med 
syfte att testa frågeformulären.  
 
Enkätstudien genomfördes för att få en bild av hur gemene man upplever bipacksedlar och 
vad de har för behov och förväntningar. Enligt Holme & Solvang (1996) kan relevansen hos 
kvantitativ data variera då det finns begränsat utrymme för individuell anpassning och följden 
av detta kan bli ett instrument som är den minsta gemensamma nämnaren för ett stort antal 
respondenter som inbördes är väldigt olika. Detta är en risk som finns för resultatet i 
enkätstudien. För att undvika detta kunde respondenterna ha delats in utifrån fler 
bakgrundsvariabler och bakgrundsvariablerna kunde ha bestått av fler nivåer.   
 
Validiteten i fokusgrupperna kunde ha förbättrats genom att använda en frågeställning som 
bättre besvarade delmål två i syftet för denna användargrupp. Utifrån fokusgrupperna fick 
författaren ändå svar på vad som är viktigt för denna användargrupp, även om inte 
användarnas verkliga behov och förväntningar identifierats tillfredsställande. Enligt Holme & 
Solvang (1996) ger användning av kvalitativa metoder en trovärdig men troligtvis inte särskilt 
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enhetlig information vilket medför att det är svårt att göra en entydig tolkning. Fokusgruppen 
är en kvalitativ metod som visade på att resultatet kan se väldigt olika ut beroende på när de 
utförs och vilka som deltagit vilket ger en lägre reliabilitet. Resultatet ger en bra bild utifrån 
vad som är viktigt för deltagarna men det är inte säkert att de representerar hela användar-
gruppen. För att få en bättre bild av behov och förväntningar hos denna användargrupp 
genomfördes två fokusgrupper.  
 

7.4 Betydelsen av arbetet och generaliserbarhet 
I examensarbetet har bipacksedlar utvärderats och förbättringsförlag på hur bipacksedlar kan 
utformas har tagits fram. Den bipacksedeln som författaren utgått ifrån i examensarbetet är för 
en mjukgörande kräm som har en relativt enkel bipacksedel jämfört med andra läkemedel.  
Detta medför att resultatet utifrån läsbarhetstestet inte kan appliceras på bipacksedlar för alla 
sorters läkemedel. Den använda metoden för läsbarhetstestet är däremot generaliserbar och 
kan användas på bipacksedlar för alla sorters läkemedel.  
 
De förslag som gäller utformning av bipacksedeln kan appliceras på alla typer av bipacksedlar 
och kan därmed anses som generella. Däremot är vissa av förbättringsförslagen, exempelvis 
förslagen angående pumpbytet, anpassade efter den undersökta bipacksedeln och är svåra att 
applicera på bipacksedlar med annan typ av information och för andra läkemedel.   
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Utformning av patientinformationen för Canoderm 
 
Mitt namn är Kristin Åberg och jag ska på uppdrag av ACO Hud AB genomföra en studie för 
att ta fram förbättringsförslag till utformning och innehåll av patientinformationen för en av 
ACO´s produkter. Syftet med denna del av studien är att säkerställa att informationen i 
patientinformationen når ut till användaren och därmed se till att användaren kan nyttja 
läkemedlet på ett säkert och riktigt sätt. 
 
Du deltar i denna studie för att hjälpa oss att förbättra patientinformationen till ACO Huds 
produkter genom att göra dem så användarvänliga som möjligt. Studien genomförs för att se 
hur lätt eller svårt det är att hitta den information i patientinformationen som jag efterfrågar. 
Det här är inget test för att testa din minnesförmåga utan det är patientinformationen som ska 
utvärderas och förbättras. Studien har därmed ingen tidsbegränsning och det är meningen att 
du ska gå tillbaka till patientinformationen flera gånger.  
 
Du ska få börja med att titta eller läsa igenom patientinformationen på samma sätt som du 
brukar då du kommer i kontakt med ett nytt läkemedel. Försök sätta dig in i situationen att det 
är första gången du ska använda produkten. Därefter kommer jag att ställa ett antal frågor om 
innehållet i patientinformationen och om läkemedlet. Du ska inte stressa igenom frågorna, om 
du är osäker på en fråga är det bättre att du går tillbaka till patientinformationen, försöker leta 
reda på informationen jag efterfrågar och återberätta den med egna ord än att chansa.  
 
För att kunna ställa samma frågor till alla deltagare kommer jag använda mig av ett 
frågeformulär där jag noterar dina svar. Frågeformuläret innehåller 23 frågor. På slutet 
kommer jag att ställa några frågor om din generella uppfattning av patientinformationen och 
din medverkan idag kommer att kunna hjälpa många patienter i framtiden.  
  
Har du några frågor så här långt?  
 
Varsågod att titta eller läsa igenom patientinformationen innan vi börjar med frågorna. Vissa 
föredrar att läsa igenom noggrant andra att bara bläddra igenom, du väljer själv hur du vill 
göra. Ta den tid du behöver och när du känner dig redo så börjar vi med frågorna. 
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Frågeformulär 
 
 Hur lätt har respondenten att öppna upp bipacksedeln och läsa den på burken? 

Kommentera tillvägagångssättet.  
 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
 
Tid för genomläsning:___________ 

 
1. Kön:  (1) Man  (2) Kvinna 

 
2. Ålder: (1) 18-39 [   ] 

(2) 40-59 [   ] 
(3) över 60 [   ] 
 

3. Vilken utbildningsnivå har du? 
 
1- grundskoleutbildning [   ]  
2- gymnasie- eller vuxenutbildning [   ]  
3- universitet/högskola [   ]  
 

4. Upplever du att du har hudproblem?  
(1) JA  (2) NEJ 
 
om JA, vad för typ av hudproblem: ______________________________ 
 

5. Har du använt detta läkemedel någon gång? (1) JA (2) NEJ 
 
om JA när använde du produkten senast:  
 
1- För mindre än en månad sen  [   ]  
2- Under det senaste halvåret  [   ]  
3- Under det senaste året  [   ]  
4- För mer än 1 år sen  [   ]  
 

6. Första gången du ska använda ett nytt läkemedel, hur ofta läser du bipacksedeln 
som följer med förpackningen?  
 
1- Läser alltid hela  [   ] vilken information eftersöks:________________ 
2- Läser alltid vissa delar [   ] vilken delar:_____________________________ 
3- Läser hela ibland [   ] vilken information eftersöks:________________ 
4- Läser vissa delar ibland [   ] vilken delar:_____________________________ 
5- Ögnar oftast igenom den [   ] vilken information eftersöks:________________ 
6- Läser den aldrig  [   ] 
7- Har aldrig sett någon [   ] 
 

 
 



BILAGA 2 ─ Frågeformulär läsbarhetstest 
 
 

7. Vad bör du tänka på vid förvaring av Canoderm? 
 
____________________________________________________ 
 
Under vilken punkt hittar du denna information? 
 
____________________________________________________ 
 
Hur lätt hittar respondenten informationen? 
 
1- Lätt [   ] 
2- Medel [   ] 
3- Svårt [   ] 
4- Hittar den med en hint [   ] 
5- Hittar den inte alls [   ] 
 
Speciella iakttagelser: 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

8. Anta att en kvinna blir gravid under pågående behandling med Canoderm, vad 
bör hon göra? 
 
____________________________________________________ 
 
Var hittar du denna information? 
 
____________________________________________________ 
 
Hur lätt hittar respondenten informationen? 
 
1- Lätt [   ] 
2- Medel [   ] 
3- Svårt [   ] 
4- Hittar den med en hint [   ] 
5- Hittar den inte alls [   ] 
 
Speciella iakttagelser: 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

9. Föreställ dig att du får biverkningar efter att ha använt Canoderm som inte står 
med i listan över biverkningar i bipacksedeln, vad gör du?  
 
____________________________________________________ 
 
Var hittar du denna information? 
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____________________________________________________ 
 
Hur lätt hittar respondenten informationen? 
 
1- Lätt [   ] 
2- Medel [   ] 
3- Svårt [   ] 
4- Hittar den med en hint [   ] 
5- Hittar den inte alls [   ] 
 
Speciella iakttagelser: 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

10. När bör du inte använda Canoderm? 
 
____________________________________________________ 
 
Var hittar du denna information? 
 
____________________________________________________ 
 
Hur lätt hittar respondenten informationen? 
 
1- Lätt [   ] 
2- Medel [   ] 
3- Svårt [   ] 
4- Hittar den med en hint [   ] 
5- Hittar den inte alls [   ] 
 
Speciella iakttagelser: 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

11. Vad får du för effekt vid regelbunden användning av Canoderm? 
 
____________________________________________________ 
 
Vad innebär det (normalisering av torr hud)? 
 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 
Var hittar du denna information? 
 
____________________________________________________ 
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Hur lätt hittar respondenten informationen? 
 
1- Lätt [   ] 
2- Medel [   ] 
3- Svårt [   ] 
4- Hittar den med en hint [   ] 
5- Hittar den inte alls [   ] 
 
Speciella iakttagelser: 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

12. Hur ska du använda Canoderm? 
 
____________________________________________________ 
 
Var hittar du denna information? 
 
____________________________________________________ 
 
Hur lätt hittar respondenten informationen? 
 
1- Lätt [   ] 
2- Medel [   ] 
3- Svårt [   ] 
4- Hittar den med en hint [   ] 
5- Hittar den inte alls [   ] 
 
Speciella iakttagelser: 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

13. Vilka försiktighetsåtgärder bör du iaktta vid användande av Canoderm?  
 
____________________________________________________ 
 
Var hittar du denna information? 
 
____________________________________________________ 
 
Hur lätt hittar respondenten informationen? 
 
1- Lätt [   ] 
2- Medel [   ] 
3- Svårt [   ] 
4- Hittar den med en hint [   ] 
5- Hittar den inte alls [   ] 
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Speciella iakttagelser: 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

14. Antag att du är allergisk mot propylenglykol, kan du då använda Canoderm? 
 
____________________________________________________ 
 
Var hittar du denna information? 
 
____________________________________________________ 
 
Hur lätt hittar respondenten informationen? 
 
1- Lätt [   ] 
2- Medel [   ] 
3- Svårt [   ] 
4- Hittar den med en hint [   ] 
5- Hittar den inte alls [   ] 
 
Speciella iakttagelser: 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

15. Finns det någon anledning till att inte köra bil när du använder Canoderm? 
 
____________________________________________________ 
 
Var hittar du denna information? 
 
____________________________________________________ 
 
Hur lätt hittar respondenten informationen? 
 
1- Lätt [   ] 
2- Medel [   ] 
3- Svårt [   ] 
4- Hittar den med en hint [   ] 
5- Hittar den inte alls [   ] 
 
Speciella iakttagelser: 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

16. Vilka biverkningar kan du få vid användning av Canoderm? 
 
____________________________________________________ 
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Var hittar du denna information? 
 
____________________________________________________ 
 
Hur lätt hittar respondenten informationen? 
 
1- Lätt   [   ] 
2- Medel   [   ] 
3- Svårt   [   ] 
4- Hittar den med en hint [   ] 
5- Hittar den inte alls [   ] 
 
Speciella iakttagelser: 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 
Hur allvarlig anser du dessa biverkningar vara på en skala mellan 1 och 5 där 1 
står för inte alls allvarlig och 5 för väldigt allvarlig? 
 
1 [   ]  2 [   ]  3 [   ]  4 [   ]  5 [   ] 
 
Om du utgår från 100 personer, hur många kommer teoretiskt att drabbas av 
biverkningarna? 
 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

 
17. Flytta över pumpen från den tömda burken till refillburken genom att följa 

instruktionerna i bipacksedeln. 
 
Klarar respondenten av uppgiften: JA NEJ 
 
Hur lätt hittar respondenten informationen? 
 
1- Lätt [   ] 
2- Svårt [   ] 
3- Hittar den inte alls [   ] 
 
Speciella iakttagelser: 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
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18. Hur upplever du att det varit att hitta den information i bipacksedeln som jag 
efterfrågat på en skala mellan 1 och 5 där 1 står för väldigt lätt och 5 för väldigt 
svårt? 
 
1 [   ]   2 [   ]  3 [   ]  4 [   ]  5 [   ] 
 

19. Var det något i bipacksedeln som du inte förstod? 
 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

20. Hur upplever du informationen som finns given i bipacksedeln? 
 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

21. Vad anser du om utformningen på bipacksedeln? 
 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

22. Hur upplevde du det att läsa bipacksedeln på burken? 
 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
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Urval                   
                                      
Kön Kvinnor Män 
Utbildning Låg Medel Hög Låg Medel Hög 
Ålder 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Cell A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 
                                      
X - 
önskemål X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
      X               X           
                                      
                                
Y-utfall   Y Y Y Y Y Y Y Y    Y Y Y   Y Y Y 
          Y Y        Y Y Y        
            Y                         
 
 
X anger önskemålet vid fördelning av respondenterna och Y utfallet. 
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Bilaga 5. Deltagarlista internt vid användning av verktyg 
 
Orsaks-verkan diagrammet 
Förutom författaren deltog representanter från Regulatory Affairs vid arbetet med orsaks-
verkan diagrammet. Dessa representanter var: 

• Karin Limrell, Regulatory Affairs manager  
• Fredrik Edlund, Clinical/Safety officer  
• Karin Halvarsson, Medical officer. 

 
Framtagning av ”dröm” bipacksedeln 
Förutom författaren deltog följande personer från företaget vid arbetet med framtagning av 
”dröm” bipacksedeln: 

• Karin Limrell, Regulatory affairs manager  
• Therese Landolsi, produktchef läkemedel  
• Ann-Sofie Lundgren, Trade Marketing Manager, läkemedel 

 
Träddiagrammet 
I arbetet med träddiagrammet deltog förutom författaren följande personer från företaget:  

• Karin Limrell, Regulatory affairs manager 
• Therese Landolsi, produktchef läkemedel  
• Sara Plantin, förpackningstekniker.  

 
Matrisdiagrammet 
Vid arbetet med matrisdiagrammet deltog förutom författaren följande personer från 
företaget: 

• Karin Limrell, Regulatory Affairs manager  
• Sara Plantin, förpackningstekniker  
• Karin Halvarsson, Medical officer. 
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Poängbedömning 
 
Frågorna i läsbarhetstestet som behandlar de viktigaste områdena i bipacksedeln (fråga 8-18) 
poängsätts utifrån respondentens svar och hur lätt respondenten återfinner svaret i 
bipacksedeln. Dessa frågor är uppdelade i två delar och en fråga kan se ut på följande sätt: 
 

Hur ska du förvara Canoderm? 
 
____________________________________________________ 
 
Var hittar du denna information? 
 
____________________________________________________ 
 
Hur lätt hittar respondenten informationen? 
 
1- Lätt  [   ] 
2- Medel  [   ] 
3- Svårt  [   ] 
4- Hittar den med en hint [   ] 
5- Hittar den inte alls [   ] 

 
 
För varje fråga ges maximalt 2 poäng. Testet innehåller 11 frågor rörande de viktigaste 
områden i bipacksedeln vilket ger en total poäng per respondent på 22 poäng.  
Poängsättningen kommer att gå till på följande sätt: 
- För den första delen av frågan ges 1 poäng för rätt svar på frågan. 
- För den andra delen då respondenten ska ange var informationen återfinns i bipacksedeln 
beror poängsättningen på hur lätt respondenten hittar informationen.  

• Om respondenten hittar informationen lätt ges 1 poäng (förutsatt att han/hon angett 
rätt svar på frågan) 

• Om respondenten hittar informationen på en medelnivå ges 1 poäng (förutsatt att 
han/hon angett rätt svar på frågan) 

• Om respondenten har svårt att hitta informationen ges 0.5 poäng (förutsatt att han/hon 
angett rätt svar på frågan) 

• Om respondenten hittar svaret på frågan med hjälp av en hint ges 0 poäng 
• Om respondenten inte kan återfinna informationen i bipacksedeln eller anger fel ställe 

ges 0 poäng 
 
För att få en rättvis bedömning har de rätta svaren tagits fram och finns som hjälp vid rättning 
och poängbedömning av den första delen av frågan. För att objektivt kunna bedöma hur lätt 
respondenten hittar informationen har följande definitioner tagits fram: 
 

• Lätt - om respondenten kan hitta svaret alternativt peka ut informationen i 
bipacksedeln utan att behöva leta igenom texten från början till slut 

• Medel – om respondenten behöver ögna igenom texten i bipacksedeln för att hitta 
svaret på frågan eller återfinna svaret i texten 

• Svårt – om respondenten behöver gå igenom texten i bipacksedeln två eller flera 
gånger för att hitta svaret på frågan eller återfinna svaret i texten.  
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På de frågor där första delen kräver mer än en sak för att få full poäng och respondenten inte 
anger det fullständiga svaret, kommer frågan upprepas. 
 
Om respondenten har problem med att hitta var i bipacksedeln som den efterfrågade 
informationen finns kan hintar ges av intervjuaren. Om en hint har getts ges ingen poäng på 
den andra delen av frågan. Hintar har tagits fram för varje fråga för att säkerställa att alla 
respondenter får samma hintar.  
 
Anvisningar för poängbedömning för ”specialfrågor” 
För fråga 10 på första delen räcker det med att respondenten anger att de ska kontakta 
antingen apotekspersonal (apotek) eller läkare för att ges 1 poäng.  
 
För fråga 11 ges 1 poäng på första delen om respondenten anger allergisk (eller överkänslig) 
mot karbamid eller något av övriga innehållsämnen i Canoderm. Om enbart karbamid eller 
innehållsämnen anges ges 1 poäng. Om respondenten enbart anger allergisk eller överkänslig 
och behöver en hint för att ange mot vad så ges 0.5 poäng.  
 
På fråga 13 ges 1 poäng för första delen om respondenten anger en eller flera av 
instruktionerna.   
 
På fråga 17 ska hela biverkningen (sveda och värmekänsla) anges för att få 1 poäng.  
 
Fråga 18 är praktisk och går ut på att respondenten ska byta pump mellan två burkar. Denna 
fråga bedöms annorlunda jämfört med övriga frågor på grund av det är en praktisk uppgift och 
inte en karakteristisk fråga.  
- Om respondenten klarar av pumpbytet inom rimlig tid ges 2 poäng 
- Om respondenten har svårt att läsa instruktionerna angående pumpbytet eller svårt att tyda 
instruktionerna och behöver hjälp ges 1 poäng 
- Om respondenten misslyckas med pumpbytet ges 0 poäng 
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Dröm bipacksedel framsida 
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”Dröm”-bipacksedel sida1 
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Uppfattningar om patientinformationen för läkemedel 
Denna enkät genomförs som en del av ett examensarbete vid Luleå Tekniska Universitet i 
samarbete med ACO Hud AB. Avsikten med examensarbetet är att fånga användares 
synpunkter på patientinformation som medföljer läkemedel och därefter ta fram förbättrings-
förslag. Genom att besvara enkäten ger du värdefull information som kan bidra till 
förbättringar av patientinformationen för hudläkemedel och förenkla för framtida patienter. 
Till enkäten medföljer patientinformationen för läkemedlet Canoderm, denna patient-
information är nyligen framtagen och ännu inte godkänd av Läkemedelsverket.  
 
Enkäten är anonym vilket medför att svaren inte kommer att kunna kopplas ihop med de 
enskilda personerna. ACO Hud AB kommer att arkivera de enskilda enkäterna och resultaten.  
 
Om du har frågor angående studien eller enkäten kan du kontakta: 
 
Kristin Åberg, ACO Hud Nordic AB  Tele: 08- 59 00 29 77 
Box 622    e-mail: kristin.aberg@aconordic.com  
194 26 Upplands Väsby 
 
Följande avsnitt innehåller frågor som behandlar din relation gentemot patientinformation för läkemedel. 
 

1. Första gången du ska använda ett nytt läkemedel, hur ofta och hur noga läser du 
patientinformationen som kommer med läkemedlet? 
Kryssa i ett av svarsalternativen nedan. 
 
a). Läser alltid hela  [   ]  
b). Läser alltid vissa delar [   ]  
c). Läser hela ibland [   ]  
d). Läser vissa delar ibland [   ]  
e). Ögnar oftast igenom den [   ]  
f). Läser den aldrig  [   ] om du svarat f). gå vidare till fråga 5.  
g). Har aldrig sett någon [   ] om du svarat g). gå vidare till fråga 6. 
 

2. Vilken typ av information söker du efter i patientinformationen för läkemedel? 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________. 
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3. Sist du använde ett nytt läkemedel, hittade du den information i patient-
informationen som du eftersökte? 
 

a). Ja  [   ] om du svarat a). gå vidare till fråga 6 
b). Nej  [   ]  
c). Delvis [   ]  
d). Minns ej [   ]  om du svarat d). gå vidare till fråga 6 

 
 

4. Vad var orsaken till att du inte hittade den information som du eftersökte? 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________. 
Gå vidare till fråga 6. 
 

5. Vad är den främsta orsaken till att du inte läser patientinformationen för 
läkemedel? 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________. 

 
Följande avsnitt innehåller frågor om hudläkemedel och hudproblem.  
 

6. Har du använt någon av nedanstående mjukgörare någon gång? 
Markera med ett kryss vilken eller vilka mjukgörare som du använt. 
 
[   ] Calmuril  [   ] Monilen 
[   ] Canoderm   [   ] Miniderm 
[   ] Caress  [   ] Propyderm 
[   ] Fenuril  [   ] Propyless 
[   ] Karbamid Eucerin  [   ] Propysal 
[   ] Karbasal  [   ] Sorbitan 
[   ] Locobase 
 
[   ] Annan 
[   ] Har inte använt någon mjukgörare 
 

Var god vänd 2



BILAGA 9 ─ Enkäten 
 
 

7. Upplever du att du har hudproblem? JA [   ]  NEJ [   ] 
 
om JA, vad för typ av hudproblem: ______________________________ 
 
 

8. Hur stämmer följande påståenden in på dig angående hudprodukter inklusive 
läkemedel och kosmetika?  
Ange hur väl påståendet stämmer in på dig på en skala mellan 1-5 där 1 står för instämmer inte alls 
och 5 instämmer helt.  
 

 
 

Instämmer 
inte alls 

 Instämmer 
helt 

 

a). Jag vet vilka ämnen och även dess 
beteckningar som jag är överkänslig mot. 

1 2 3 4 5 Är ej 
överkänslig 

b). Det är lätt att urskilja om en hudprodukt 
innehåller de ämnen jag är överkänslig mot.  

1 2 3 4 5 Är ej 
överkänslig 

c). Jag får den hjälp jag behöver på apoteket då 
jag ska köpa nya hudprodukter. 

1 2 3 4 5 Vet ej 

d). Jag får den hjälp jag behöver i 
kosmetikaaffärer, t.ex. Kicks, Etos eller Body 
Shop, då jag ska köpa nya hudprodukter. 

1 2 3 4 5 Vet ej 

e). Jag tycker det är lätt att hitta hudprodukter 
som är bra för mig. 

1 2 3 4 5 Vet ej 

 
 

Nedanstående fråga behandlar din inställning till läkemedel i allmänhet.  
 

9. Hur stämmer följande påståenden in på dig angående läkemedel?  
Ange hur väl påståendet stämmer in på dig på en skala mellan 1-5 där 1 står för instämmer inte alls 
och 5 instämmer helt.  

 
 

Instämmer 
inte alls 

 Instämmer 
helt 

 

a). Jag undviker läkemedel som jag läst eller 
hört negativa meningar om. 

1 2 3 4 5 Vet ej  

b). Läkare ger bra information om läkemedel 
vid utskrivning av recept. 

1 2 3 4 5 Vet ej  

c). Apotekspersonalen ger bra information vid 
utlämnande av läkemedel. 

1 2 3 4 5 Vet ej 

d). Jag känner mig förtrogen med patient-
informationen som följer med läkemedel. 

1 2 3 4 5 Vet ej 
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Följande avsnitt innehåller frågor som ska besvaras utifrån den bifogade patientinformationen.  
 

10. Vad är ditt första intryck av den bifogade patientinformationen?  
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________. 
 

11. Kan du hitta den information du brukar eftersöka i patientinformation för 
läkemedel i den bifogade patientinformationen? 
 
a). Ja    [   ]  
b). Nej    [   ] 
c). Delvis    [   ] 
c). Läser aldrig patientinformationen  [   ] 
d). Har aldrig tidigare sett någon patientinformation [   ] 
 
 

12. Vad är din åsikt om innehållet i den bifogade patientinformationen? 
Kryssa i den ruta som stämmer bäst överens med hur du uppfattar innehållet i den bifogade patient-
informationen angående de två påståenden som ställs mot varandra.  
 
Exempel: Du anser att Allsång på Skansen är ett roligt underhållningsprogram och kryssar i den ruta 
som står närmast Roligt.  

Tråkigt           Roligt 

 
 

Fackspråk        Vardagligt språk 
Ointressant        Intressant 

Innehåller många svåra 
ord 

       Innehåller inga svåra 
ord 

Irrelevant information        Relevant information 
       

För mycket information        För lite information 
Otydlig information        Tydlig information 
Negativ information        Positiv information 

       
Icke genomarbetad        Genomarbetad 

Svårläst        Lättläst 
Många upprepningar        Inga upprepningar 
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13. Vad är din åsikt om utformningen av den bifogade patientinformationen? 
Kryssa i den ruta som stämmer bäst överens med hur du uppfattar innehållet i den bifogade patient-
informationen angående de två påståenden som ställs mot varandra.  
 
Exempel: Du anser att Allsång på Skansen är ett roligt underhållningsprogram och kryssar i den ruta 
som står närmast Roligt.  

Tråkigt           Roligt 
 
 

Ologisk följd på 
informationen 

       Logisk följd på 
informationen 

Otydligt upplägg        Tydligt upplägg 
Otydliga rubriker        Tydliga rubriker 

       
För liten textstorlek        För stor textstorlek 

Tråkig        Intresseväckande  
Kompakt        Luftig  

Svår att hitta i        Lätt att hitta i 
 
 

14. Utifrån den bifogade patientinformationen, vilka biverkningar kan du få vid 
användning av Canoderm? 
 
____________________________________________________________________ 
 
 

15. Hur allvarliga anser du dessa biverkningar vara på en skala mellan 1 och 5 där 1 
står för inte alls allvarlig och 5 för väldigt allvarlig? 
 

1 [   ] 2 [   ] 3 [   ] 4 [   ] 5 [   ] 
 
 

16. Hur stämmer följande påståenden in på dig efter att ha läst den bifogade patient-
informationen?  
Ange hur väl påståendet stämmer in på en skala mellan 1-5 där 1 står för instämmer inte alls och 5 
instämmer helt.  

 
 

Instämmer 
inte alls 

 Instämmer 
helt 

 

a). Efter att ha läst den bifogade patient-
informationen vet jag vilka positiva effekter 
man får vid användande av Canoderm. 

1 2 3 4 5 Vet ej  

b). Efter att ha läst den bifogade patient-
informationen vet jag hur jag ska använda 
Canoderm. 

1 2 3 4 5 Vet ej  
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Följande avsnitt innehåller frågor om bakgrundsvariabler.  

I följande fråga har du möjlighet att framföra åsikter och lämna förbättringsförslag angående patient-
information för läkemedel.  
 

 
 

17. Har du några förslag på hur patientinformationen för läkemedel kan förbättras? 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________. 
 

 

 
18. Är du  Man [   ] eller Kvinna [   ] 

 
19. Ålder: 18-39 [   ] 

  40-59 [   ] 
  över 60 [   ] 
 

20. Vilken är din högsta avslutade eller pågående utbildningsnivå? 
 
– grundskoleutbildning  [   ]  
– gymnasie- eller vuxenutbildning [   ]  
– universitet/högskola  [   ] 
 

 
Tack för din medverkan! 

 

 



BILAGA 10 ─ Släktskapsdiagram fokusgrupp 1 
 
 

Bilaga 10. Släktskapsdiagram från fokusgrupp 1 
 

Vad är det i bipacksedeln som 
gör att jag inte känner mig säker 
vid användning av läkemedel? 

Informationen i bipacksedeln är 
otydlig och/eller ofullständig, 
särskilt avsnittet biverkningar.  

 
 
 

Textens utseende 

För mycket text 
(visuellt) 

Svårläst typsnitt 

För liten text 

Textmängd 

För mycket 
information 

Att inte allt innehåll 
är uppskrivet 

Avsaknad av 
produktens fördelar 

Svårt att skilja/välja 
mellan olika 

produkter (snarlik 
info för olika 
produkter)

Hur det är meningen 
att den ska påverka 

positivt. 

Otydlig information 

Fackspråk 

Svårt att veta vad de 
faktiskt innehåller 
(konstiga namn) 

Bristfällig 
information om 

biverkningar

Att alla biverkningar 
inte finns med 

Rubriken ”Ev. 
biverkningar” 

Klargöra negativa 
följderna 

Fysiska 
utformningen 

Svår att återförsluta 

Svår att öppna 

Att lappen är borta 
när man får 
biverkningar

Instruktion i text 
och bild 

Att det saknas 
instruktioner hur 

man gör.

Avsaknad av bilder: 
(som visar: hur man 

gör, alt omr i 
kroppen som 

å k )

Hur 
informationen 

framställs

Textens 
utformning 

Design och 
funktion 
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Vad är det i bipacksedeln som 
gör att jag inte känner mig säker 
vid användning av läkemedel? 

Otillräcklig information om 
innehåll och användning skapar 
osäkerhet.  

 

Påverkan ihop med 
andra ämnen 

Jag har många 
mediciner och vill 

veta hur och om de 

Interaktion med 
andra ämnen (även 

icke läkemedel)

Biverkningar i 
kombination med 

andra ämnen

Osäkerhet kring 
biverkningar 

Finns verkligen alla 
biverkningar med? 

Varför står 
egentligen 

biverkningar med?

Oväntade 
reaktioner 

Produktens innehåll 

Bort med onödiga 
ingredienser som färg, 

det gör 
innehållsförteckningen 

lång och kan orsaka 
ödi kti

Om den innehåller 
väldigt många 
ingredienser

Produktens 
biverkningar 

Biverkningarna är 
för många 

Vissa biverkningar 
även om de är 

ovanliga 
(skrämmande) 

Produktutveckling 

Utformning av 
texten 

Texten får inte vara 
för liten som den 

ofta är nu

Om möjligt gillar 
jag 

”vardagssvenska”, 
att det inte är för 

högtravande/ 
di i kt åk

För mycket 
information kan bli 

förvirrande

Otillräcklig info 
om innehållet 

Brist på enhetliga 
beteckningar för 
innehållsämnen

På 
innehållsdeklaratione
n på mat står ofta en 
grej både med namn 
och e-nummer. För 

läkemedel står istället 
namn som man inte 
förstår om man inte 

kan kemi

Även om jag vet vad 
jag är allergisk mot 
kan jag känna mig 
osäker på om ett 

läkemedel innehåller 
just det ämnet 

eftersom det finns så 
många olika namn för 

samma ämne.  

Otillräcklig 
innehållsdeklaration 

Alla ämnen bör 
redovisas (ej 

samlingsnamn)

Tex. (Fritt från 
gluten, laktos, mjölk 

osv.)

5 % av vad? 
(styrkan) 

Info saknas om 
allergiframkallande 

ämnen

Otillräcklig 
användnings- och 

förvaringsinstruktion 

Otydlig 
användnings- 

instruktion 

Jag har krämer hemma 
som börjat få en bilukt, är 

den förstöd då? Har de 
stått för varmt? Hur kan 
man veta om innehållet 

inte är ok längre? 

Det står inga 
mängder på 

hudläkemedel. På 
Internet kan man hitta 

beräkningar på hur 
mycket mjukgörare

Oro för krämens 
innehåll pga. 

undvika sår och 

Om man bara får 
använda preparatet 

en viss tid 

Hur skall man veta 
när man är ”läkt” 

och ska sluta med 

Konstig/otydlig 
information om 

övergående 

Brist på information 
om vad som händer 

om jag gör fel.
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Å
tg
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Problem 

Lu
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Ty
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a 
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br
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 (f
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t) 

A
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sa

 ty
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ni
tt 
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te

r b
eh

ov
 

M
er

 in
fo

 p
å 

an
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t h
ål

l 

K
or

re
kt

ur
lä

sn
in

g 
av

 le
km

an
 

Lä
sb

ar
he

ts
te

st
er

 

N
am

n 
på

 in
ne

hå
lls

äm
ne

n,
 

ko
ns

ek
ve

nt
 m

el
la

n 
pr

od
uk

te
rn

a.
   

U
nd

iv
ka

 b
is

at
se

t/s
yf

tn
in

gs
fe

l 

K
or

ta
 m

en
in

ga
r 

A
kt

iv
 fo

rm
 

In
ne

hå
lls

fö
rte

ck
ni

ng
 (s

or
te

ra
t 

ef
te

r a
ng

el
äg

en
he

t) 

C
he

ck
lis

ta
; -

 ä
r a

llt
 m

ed
 ?

 - 
Fi

nn
s 

up
pr

ep
ni

ng
ar

 

U
nd

iv
k 

fa
ck

te
rm

er
 

V
ar

da
gs

sv
en

sk
a 

A
vg

ör
 b

eh
ov

 e
fte

r m
än

gd
 te

xt
 

(in
ne

hå
lls

fö
rte

ck
ni

ng
) 

Ty
dl

ig
gö

r o
lik

a 
sp

rå
k 

m
ha

 
fö

rte
ck

ni
ng

 

B
ild

te
xt

 

E
nk

la
 &

 lä
ttf

ör
st

åe
lig

a 
bi

ld
er

 

Ä
nd

am
ål

se
nl

ig
a 

bi
ld

er
 

Fö
rk

la
ra

 v
ar

fö
r (

va
rn

in
ga

r)
 

Su
m

m
a 

Pr
io

rit
er

in
g 

Alla biverkningar finns inte med 
      9                                 9   

Rubriken "Ev. biverkningar" 
                    9                   9   

Klargöra negativa följderna 
      9             3 3                 15   

Fackspråk 
      3 9 9   1   3     9 9             43   

Svårt att veta vad de faktiskt innehåller 
(konstiga namn)       9 1 1 3           9 1             24   

Svårt att skilja/välja mellan olika 
produkter (snarlik info)       1     1       1   3 3             9   

Hur det är meningen att den ska 
påverka positivt       9 1 3   3   9 3 3 3 3     1 3 3   44 5 

För mycket text (visuellt) 
9 3 9 9 3 9     3           9 9 1 3 3 minus 70 1 

Svårläst typsnitt 
9 9 9 1 9 9                             46 4 

För liten text 
9 9 9 9 3 9                 9         minus 57 2 

För mycket information 
1 1 3 9 1 1 1 1 9 9 1 3 us 6 3 9   3   1    3 min 5   

Att inte allt innehåll är uppskrivet 
      9     3                           12   

Svår att återförsluta 
          3                     1 3 3   10   

Svår att öppna 
          3                     1 3 3   10   

Att lappen är borta när man får 
biverkningar       3                                 3   
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Avsaknad av bilder 
      9   3                     1 9 9   31   

Saknas instruktioner hur man gör 
      9   9     1 9 3 3 1 1     3 9 9   57 2 

Ej angivet mängd 
      3   1         3 3                 10   

Oro för krämens innehåll, pga ej i sår 
ögon osv       9     1                         9 19   

Om man bara får använda preparatet 
en viss tid       9           3 1     1           9 23   

Hur ska man veta när man är läkt och 
kan sluta       9   1       3 3     1       1 1   19   

Konstig/otydlig info om övergående 
biverkningar       9   9       3 3     3             27   

Brist på info om vad som händer om 
jag gör fel       9           1 3 3   1       1 1 3 22   

Hur vet man om produkten blivit dålig 
      9           1 1     1             12   

Alla ämnen ej redovisade utan 
samlingsnamn       9     3                           12   

Saknar fritt från ex. gluten, laktos osv. 
      9                               1 10   

5 % av vad? (styrkan) 
      9   1                             10   

Info saknas om allergiframkallande 
ämnen       9                                 9   

E-nummer (nu många, konstiga namn) 
      9     9                           18   

Saknar info om interaktion mellan  
läkemedel.        9             1 3 1 1           9 24   

Saknar info om interaktion med andra 
ämnen (ej läkemedel)       9             1 3 1 1           9 24   

Saknar info om biverkningar i 
kombination med andra ämnen       9             1 3 1 1           9 24   

Varför står egentligen biverkningar 
med?                                         0   

Summa 28       22 30 227 27 79 20 5 7 32 37 24 29 28 27 18 9 35 35 49

Prioritering       1   2         4             5 5 3     

 

 


