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Innehåll: 

I dagsläget förekommer långa väntetider på Apoteket i samband med recepthantering. 

I början av detta arbete var det våra egna erfarenheter och värderingar som väckte vårt in-
tresse för detta ämne. 

Receptbelagda läkemedel utgör ungefär tre fjärdedelar av Apotekets försäljning. Storleken 
på försäljningsmarginalen för dessa varor den så kallade handelsmarginalen bestämmer 
Apoteket utifrån marknadsmässiga principer. 

Apoteket har för avsikt att  korta ner väntetiderna till max 5 minuter inom tre år. Dessutom 
ska de utöka sina öppettider på de Apotek som är befintliga idag. Apotekets mål är att öka 
antalet Apotek från 870 till 1000. 

I vår undersökning märkte vi att kunderna vi mötte anpassar sina besök till tidpunkter då 
de vet att kötiden är kort och kunden undviker dessutom de Apotek som de vet har högre 
belastning. I vår enkätundersökning beräknar vi att svarsbortfallet har uppgått till 7 %. En-
kätundersökningen vi utförde har legat som grund till vårt arbete. 

Vi har anpassat bland annat vår SMS-lösning på Apotekets långa väntetider efter att ha un-
dersökt en målgrupp i åldern 16-74 år via Statistiska Centralbyråns (SCB) databas. Dessut-
om de svar vi fått fram efter andra undersökningar som utförts av SCB. I ett debattinlägg i 
Svenska Dagbladet från den 8:e juli 2005 påpekar Apotekets VD Stefan Carlsson att Apo-
teket skall ta krafttag för att minska väntetiderna. 

I ett allt mer växande samhälle där nästan var och varannan har en mobiltelefon ökar även 
tjänsterna via SMS (Short Message Service). Våra informationslogistiska lösning bygger 
bland annt på sms-funktionen. 

Innerst inne visste vi att vi skulle få medhåll från våra respondenter. Vår undersökning vi-
sade att det var ett väldigt stort antal som ansåg att väntetiderna var för långa i allmänhet, 
och denna stora siffra var inget vi hade räknat med. Vilket skapade ett större intresse för 
vårt arbete. 

Att hantera information, att ägna sig åt informationslogistik är i grunden inget nytt. Det är 
snarare en vidareutveckling av det som varit en central uppgift i de flesta verksamheter. I 
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många fall är effektiv informationslogistik direkt avgörande för verksamhetens existens och 
förmåga att konkurrera på en global marknad. 
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Contens: 

Nowadays long waiting time exists at the Pharmacy related to handle prescription. 

In the beginning of the study we related on our own experiences and valuations. There for 
this report could be consider as a result of our interst. 

The prescriptions constitute about three quarters of the Pharmacy´s sale. The size of the 
sales margin for these products is the trade margin that decider how the Pharmacy´s prin-
ciple adjusts to the conditions of the market.  

The Pharmacy intends to short the waiting time to max 5 minutes within 3 years. Further-
more they will increase their opining and closing times. The Pharmacy goals is to increase 
the number of Pharmacy from 870 to 1000. 

In our examination we notice that the customers we met adjusted their visit to a specific 
time when the waiting time is short, they also avoid Pharmacy´s that are greater loaded. In 
our study we calculate that the reduction of the number of repliers are totaly 7 %.  The 
study of the questionnaire are the base of our thesis. 

In a contribution to a discussion from Svenska Dagbladet the 8 th of the July 2005 the 
Pharmacy´s MD Stefan Carlsson point out that they will work harder to reduce their wait-
ing times. 

We have adjusted our SMS solution on the long waiting time at the Pharmacy after a study 
on the target group in the age of 16-74 years. The informations we have gathered cames 
from Statistiska Centralbyrån (SCB).   

In our growing community there almost everyone owns a mobile phone, which contributes 
to a more frequent use of Short Message Service (SMS). 
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We were hoping that our responders would have the same opinion as we regarding the 
waiting time at the Pharmacy. In our study we saw that many of the responders considered 
that the waiting time were to long in general. 

To handle the information and to handle information logistic aren’t new. It’s a further de-
velopment of that which have been a central source of information in many enterprises. In 
many cases an effective information flow has a directly ruling part in the existents of the ac-
tivity and its ability to conquer a global market. 
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Förord 
Effektivisering av väntetiderna på Apoteket är något som ligger oss nära till hands. I dags-
läget förekommer långa väntetider på Apoteket i samband med recepthantering.  
Kunden är den som är i fokus på Apoteket och för att kundens krav ska kunna tillgodose 
och tillfredställas på bästa sätt är det viktigt att informationen kunden söker finns nära till 
hands.  
 
I början av detta arbete var det våra egna erfarenheter och värderingar som väckte vårt in-
tresse för detta ämne. Efter enkätstudien som vi genomförde kan vi konstatera att vi inte är 
ensamma om våra erfarenheter. 
  
Vi vill i detta arbete tacka Ida Antebro och Isabelle Ljunggren för deras hjälp med enkät-
undersökningen. Ragna Hägglund på Apoteket AB för hjälp med intressanta broschyrer 
och dylikt. Ett stort tack vill vi även rikta till Apotekets kunder som ställde upp och deltog i 
vår undersökning. 
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1 Inledning 
 

Apoteket tar ansvar för landets läkemedelsförsörjning med kundens intresse i cent-
rum. 

De receptbelagda läkemedeln utgör ungefär tre fjärdedelar av Apotekets försäljning. 
Ungefär 12 procent av Apotekets försäljning avser egenvårdsprodukter, det vill säga 
receptfria läkemedel och så kallade handelsvaror. Storleken på försäljningsmargina-
len för dessa varor den så kallade handelsmarginalen bestämmer Apoteket utifrån 
marknadsmässiga principer. 

Enligt Svenska Dagbladet tisdagen den 4 juli 2005 tar de upp att den viktigaste kri-
tiken Apoteket har fått av kunderna rör Apotekets kötider. Tidningen påstår att 28 
% anger att de inte är nöjda med kötiderna. På grund av detta medger Apoteket att 
det är på tiden att de arbetar för att minska kötiderna. De påstår att de ska göra för-
bättringar som syftar till att inom tre år kunna mottaga alla kunder inom 5 minuter. 
Dessutom ska de utöka sina öppettider på de Apotek som är befintliga idag. Apote-
kets mål är att öka antalet Apotek till 1000, från 870 idag befintliga Apotek. De ska 
även öppna flera dygnetrunt Apotek, hålla Apotek öppna på samma öppettider som 
övrig fackhandel, samt att öka Apoteksombuden från 1000 till 1500 stycken, även i 
glesbygdsområdena. 

I ett debattinlägg i Svenska Dagbladet från den 8:e juli 2005 påpekar Apotekets VD Stefan 
Carlsson att Apoteket skall ta krafttag för att minska väntetiderna. Idag är det oacceptabelt 
långa väntetider. Han anser att Apoteket har en lång väg att vandra då verkligheten är att 
Apoteket inte är särskilt kundanpassat, utan tvärtom stänger  många Apotek när kunderna 
har ett behov av att hämta ut nödvändig medicin. 

Tidningen Näringsliv skrev den 19 augusti 2005 att EG-domstolen ökar domen angående 
trycket på Apoteken att minska köerna och öka öppettiderna samtidigt som Apoteket AB 
gick med förlust förra halvåret. För att Apoteket ska kunna få ordning på siffrorna och bli 
effektivare aviserar Apoteket därför ett åtgärdsprogram. 

Apotekets VD Stefan Carlsson skriver i ett brev till svenska folket att inom ett år kommer 
många fler apotek ha öppet på lördagar, söndagar och kvällar. Stefan skriver att Apoteket 
AB kommer att öka antalet apotek. Apoteket Shop är ett nytt sorts apotek, där Apoteket 
AB enbart säljer receptfria läkemedel och hygienprodukter. Idag finns det 14 sådana buti-
ker. Om ett år kommer det att ha öppnats 35 stycken Apoteket Shop. Med de förbättrade 
öppettiderna och de nya Apoteken blir köerna kortare, skriver Stefan Carlsson. Apoteket 
(2005). 

1.1 Problem 
Väntetiden skapar stor problematik på Apoteket, långa köer förekommer när kunden skall 
hämta ut sitt recept. Apoteket är en livsnödvändig funktion för flertalet människor. Orsa-
ken till de långa väntetiderna är flera och med hjälp av vår enkätstudie om Apoteket kan vi 
se att det är flertalet variabler som påverkar väntetiden. Långa väntetider påverkar det redan 
idag stressiga samhället och skapar problem för många individer. 

I Sverige kan receptbelagda produkter endast hämtas ut från ett Apotek alternativt använda 
sig av Apotekets online service. För äldre och funktionshindrade kan det vara mer kompli-
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cerat. Dagens långa väntetider på Apoteken i Sverige kan skapa stress hos kunderna då de 
blir oroliga att de inte hinner hämta ut sin medicin. Trots allt så är medicinen som skall 
hämtas ut ett viktigt komplement för kunden. Apotekets öppettider är mycket begränsande 
och det finns bara ett fåtal som har öppet dygnetrunt. I vår undersökning märkte vi att 
kunderna vi mötte anpassar sina besök till tidpunkter då de vet att kötiden är kort och kun-
den undviker dessutom de Apoteken som de vet har högre belastning. Apotekets öppetti-
der är tyvärr inte anpassade efter medel klassens arbetstider. Utan de tvingas ofta gå på sin 
lunch när väntetiden är som värst. 

På vissa Apotek är det idag fullständigt oacceptabla väntetider.  Målsättningen är att få ner 
köerna till max 5 minuter. S. Carlsson, personlig kommunikation, 2005-11-02 

Vi ser även ett problem för äldre och funktionshindrade att kunna hämta ut sin medicin på 
ett effektivt sätt, då det idag förekommer att vissa får beställa färdtjänst till och från Apote-
ket. Kunden måste då uppge tid för båda färdriktningar när han/hon skall ta sig till Sveri-
ges olika Apotek i jämförelse med en frisk människa. Därför anser vi att någon form av ef-
fektivisering kring uthämtning av receptbelagda läkemedel bör utvecklas i dagens moderna 
samhälle. Detta för att underlätta för äldre och funktionshindrade samt för att korta ner de 
långa väntetiderna för övriga besökare. För att effektivisera väntetiderna skulle Short Mes-
sage Service (SMS-funktionen) kunna tillämpas. 

En av de senaste lösningarna inom vården är det så kallade E-receptet, vilket är ett bra al-
ternativ till vanliga recept då patienten och läkare slipper pappershanteringen. 

Närheten till apotek beror på vart man bor och vilka fördelar berättigade färdtjänstkunder 
har via landstinget. Detta förklarar att en del kunders färdriktning kan vara betydligt längre 
än andra. 

I dagsläget finns det olika typer av apotek, en del är effektiviserade då recepthanteringen 
sker i olika zoner på apoteket. Inlämning av recepten, packning, utlämning och betalning 
sker i de olika zonerna. På de apotek som ännu inte har effektiviserats sköts all recepthan-
tering i en och samma zon.  

Online Apoteket erbjuder service dygnet runt. Dessutom finns det en onlineshop och re-
ceptuthämtning online som för tillfället bara är ett test för en tid framöver. Detta test som 
finns på apotekets hemsida är enbart tillgängligt för vissa delar i Sverige. Recepten kan även 
hämtas av en person med fullmakt. Leveransen på medicinen som beställts skall ske inom 
48-72 timmar.  

Online Apoteket är inte handikappanpassat och flertalet äldre besitter inte kunskap att an-
vända Internet. Sidan använder färger som inte är användarvänliga för en färgblind och  si-
dan saknar talfunktion (ljud) som skulle ha fungerat som ett hjälpmedel för en synskadad. 

Kan ett informationslogtiskt synsätt vara en bas för effektivisering av väntetiderna? 

1.2 Problemformulering 
Kan SMS-funktionen tillämpas för Apotekets kunder som hjälpmedel i frågan att korta ner 
Apotektets väntetider?  
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1.3 Syfte  
Vi avser i detta examensarbete att förklara hur SMS kan agera som hjälpmedel inom effek-
tiviseringen av väntetiderna i samband med recepthantering och receptfria varor.  

1.4 Avgränsning 
Vi kommer endast att koncentrera oss på att finna effektiva lösningar beträffande Apote-
kets väntetider kring recepthanteringen och kundernas inköp av receptfria läkemedel. Detta 
beror på att vi anser att det finns ett problem med att Apoteket har för långa väntetider. 
Effektiviseringsförslagen är avgränsade till SMS och hemleverans av Apoteksvaror. 

Vi har utfört en enkätundersökning beträffande Apoteket i tre olika städer i Sverige: Ljung-
by, Halmstad och Stockholm. Vi valde dessa tre städer för att vi ville att en mindre, en mel-
lanstor stad samt att Sveriges huvudstad skall få avspeglas i denna uppsats. 

2 Metod 
I detta kapitel presenteras våra metodval. Det vill säga vad vi har gjort och hur vi har gått tillväga för att 
uppnå vårt resultat. 

I valet av metod i en fallstudie finns möjligheten att välja antingen primär eller sekundär 
data. Primärdata innebär att informationen samlas in för första gången för ett specifikt än-
damål (Dahlström, 2000). I vår studie framställde vi en enkät anpassad för Apotekets kun-
der och frågor som var relivanta till vår undersökning. 

Sekundärdata innebär att undersökaren omarbetar redan insamlad information så att den 
passar det aktuella undersökningssyftet. De främsta metoder som används vid insamling av 
primärdata är enkäter och intervjuer (Dahlström, 2000).  

Den sekundära datan vi använt oss av är Apotekets webbsida och artiklar beträffande Apo-
tekets arbetsituation och väntetider. 

Reliabilitet är ett mått som tillämpas vid undersökningar. Detta mått mäter om upprepade 
mätningar ger samma resultat. Om en fråga har hög reliabilitet skall det slumpmässiga felet 
vara litet. Hög reliabilitet är nödvändigt för att uppnå hög validitet. (Dahlström, 2000). 

Vi använde oss av frågor som bland annat: Uppfattar ni väntetiderna i allmänhet som för 
långa på Apoteket? I detta fall förväntade vi oss att mätningen skulle ge samma resultat och 
de slumpmässiga avvikelserna skulle vara få. 

Validitet är ett mått för att fastställa att en fråga mäter det den verkligen avser att mäta. En 
undersökning måste ha hög validitet och skall ha inget eller få systematiska fel (Dahlström, 
2000).  

För att uppnå bra validitet använde vi oss av frågor där mätningen avspeglar verkligheten, 
till exempel ålder? 

Vid intervjuer är undersökningens reliabilitet relaterad till respondentens förmåga att tolka 
svaren och sätta in dem i rätt sammanhang. Respondenternas svar bör ses som trovärdiga. 
Valet av frågor i intervjusammanhanget var baserade på de teoretiska kunskaper vi inför-
skaffat genom att studera relaterad litteratur till ämnet. 
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Validiteten mäter det som avsågs att mätas och reliabilitet visar kvaliteten på mätinstrumen-
tet. Är kvaliteten bra på mätinstrumentet så är kvaliteten bra på det som blivit mätt (G. 
Svensson, personlig kommunikation, 2005-11-11). 

2.1 Litteraturstudie 
Vid framställningen av examensarbetet och kunskaperna inom ämnet informatik, har litte-
raturen varit till stor hjälp. Vi använde oss av äldre och ny kurslitteratur. Kurslitteraturen 
har tillämpats i de kurser vi har tidigare har läst inom programmet informationslogistik. 

2.1.1 Nyckelord 
Informationsflöde, fysiskt flöde, informatik, informatik inom vården, interaktionsdesign, effektivisering, 
Short Message Service. 

2.2 Internet 
Vid de situationer litteraturen inte har räckt till har Internet varit till hjälp, då har vi använt 
oss av sökverktyget Google och sökt med fraserna handikapp, funktionshinder, Apoteket, E-
recept, läkemedel, informatik inom vården, effektivisering inom vården, apoteket+väntetid med flera. På 
så sätt har vi utökat vår kunskap till vårt arbete med examensarbetet. Apotekets webbsida 
har varit ett bra komplement, då sidan har besvarat frågor beträffande Apotekets sätt att 
arbeta mot deras kunder.  

2.3 Artiklar 
Artiklarna vi har använt oss av i vårt arbete har varit ett stort tillägg och stöd för vår under-
sökning. Artiklarna har stått som grund för vår tolkning om Apotekets väntetider. I artik-
larna har vi fått bekräftelsen om att Apoteket anser att deras väntetider är för långa. 

2.4 Enkät/Survey 
En enkätundersökning kan även kallas ”survey” då undersökningen består av surveyfrågor. 

Enligt Wärneryd.B (1993) grundas en survey i allmänhet på ett urval av individer, hushåll, 
företag eller andra enheter. 

Det urvalet som frågeställaren valt blir utsatt för någon form av observation, utfrågning el-
ler så kallad ”mätning”. När det gäller mätningar på urvalets svar dras slutsatser som oftast 
har ett användningssyfte i till exempel examensarbeten för högskolan, för forskningar inom 
det aktuella området och så vidare. Därefter görs uttalanden om de slutsatser som kommit 
fram efter undersökningens mätningar. 

Wärneryd.B (1993) påpekar att en survey kan ses som en process, en mängd kommunika-
tionsakter på olika nivåer eller utbyten av information där olika grupper är inblandade. 

I en enkätundersökning har respondenten möjlighet till att ta del av alla frågorna innan re-
spondenten har svarat på den första frågan. I en vanlig besöksintervju är det tvärtom, där 
ställs frågorna efter frågeställarens manuskript.. 
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För att öka viljan till att delta i en enkätundersökning är det viktigt att frågeställarna ger re-
spondenterna konkreta och lättförståeliga motiv för datainsamlingen Wärneryd.B m fl 
(1994). 

2.4.1 Personlig kommunikation 
Den personliga kommunikationen har förekommit i form av diskussioner och brainstor-
ming. Vi har använt oss av detta för att kunna åstakomma tillräckligt med information inför 
examensarbetet. Vid vissa diskussioner mellan författarna har brainstorming förekommit 
på en whiteboard för att få ett så pass övergripande flöde som möjligt under diskussioner-
na. Vid andra diskussioner har vi turats om att ha en passiv roll för att kunna anteckna så 
mycket som möjligt. 

Dessutom har vi intervjuat olika sorters kunder med hjälp av vår enkät utanför olika sorters 
Apotek. De utvalda Apoteken finns i Stockholm, Halmstad och Ljungby. Svaren från un-
dersökningen presenteras i empirin.  

Vi har använt oss av en egenutformad enkät i undersökningen om hur kunden uppfattar 
dagens Apotek. Följande frågor har vi ställt våra intervjuobjekt:  

1. Vilket kön?  

2. Ålder? 

3. Hur har du tagit dig till apoteket? 

4. Hur långt har du till närmaste apotek? 

5. Hämtade du ut medicin? 

6. Handlade du varor över disk? 

7. Hur lång tid fick du vänta tills du blev expedierad? 

8. Vad anser du om anpassningarna på apoteket, för äldre och funktionshindrade? 

9. Vad anser du om apotekets service? 

10. Upplevde du ditt besök på apoteket som stressigt? 

11. Tycker du att väntetiderna på apoteket är för långa i allmänhet? 

2.4.2 Metod för enkätundersökning 
För att vi skulle kunna komma fram till hur Apotekets kunder uppfattar Apotekets vänteti-
der, valde vi att utföra en enkätundersökning i tre olika städer. Vi valde städer i olika sorters 
storlekar för att försäkra oss om att Apotekets långa väntetider förekommer utspritt i Sve-
rige. Dessutom ville vi försäkra oss om att det inte bara var vi som såg Apotekets vänteti-
der som ett problem. De tre följande städerna som enkätundersökningen utfördes på är: 

• Stockholm 20 enkätundersökningar på varje Apotek sammanlagt 60 enkäter 

 Bagarmossen en onsdag efter kl 16. 

 Globen en måndag efter kl 15. 
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 Ringen en fredag vid lunchtid. 

• Halmstad 39 stycken enkätundersökningar 19 respektive 20 på varje Apotek. 

 Nyhem onsdag efter kl 11. 

 Inne i Halmstads centrum Apoteket onsdag efter kl 13. 

• Ljungby 40 stycken enkätundersökningar 20 på varje Apotek 

 Lasaretts Apoteket tisdag efter kl 14, 20 stycken 

 Inne i Ljungby centrums Apoteket tisdag efter kl 14, 20 stycken 

Sammanlagt genomfördes 119 intervjuer med hjälp av vår enkät. 

För att komma fram till rätt frågor använde vi oss av synpunkter vi införskaffat oss från vår 
omgivning samt egna erfarenheter och reflektioner. 

Fördelar med en enkätundersökning är att man kan nå ut till en större grupp människor 
och på så sätt skapa sig en bredare uppfattning. 

En nackdel med en enkätundersökning är att i vissa fall kan frågeställaren ha vinklat frå-
gorna omedvetet vilket kan leda till missvisande svar ifrån respondenten. Ytterligare en 
nackdel är att enkäten inte är väl genomarbetad för det syfte den skall utföra. Vilket kan bi-
dra till att frågeställaren i efterhand upptäcker en brist på relevanta frågor för undersök-
ningen. 

Vi har använt oss av ett urval av individer, vilket i detta fall har varit besökare/kunder på 
Apotek i Stockholm, Halmstad och Ljungby. Dessa individer har svarat på frågor från vår 
utformade enkät. Dessutom har vi antecknat eventuella kommentarer från respondenterna 
i samband med enkätintervjun. Från våra mätningar på urvalet vill vi kunna dra slutsatser 
och göra uttalanden om deras uppfattningar. Dessa tre städer besöktes och utanför Apote-
kets dörrar inväntade vi kunder/besökare som hade utfört sina ärenden inne på Apoteket. 
Frågorna från enkäten lästes upp för respondenterna, de i sin tur fick ge sina utlåtanden. I 
vissa fall ställdes följdfrågor för att få respondenterna att tänka efter extra noga angående 
frågan om anpassningarna för äldre och funktionshindrade för det besökta Apoteket.  

I och med val av metod för enkätundersökningen kan vår metod placeras inom ramen för 
besöksintervju som Wärneryd, B m fl (1993) tar upp i litteraturen och frågeformulär som 
beskrivs av Jacobsen, D-I. (2002). 

2.4.3 Observation 
När vi utförde vår enkätstudie utanför de olika Apoteken, kunde vi observera en del av 
våra respondenter. Vi observerade dem på det sättet att vi kunde lägga på minnet vad 
klockan var vid det ögonblick då de promenerade in på det aktuella Apoteket. Därefter när 
de var färdiga med sina ärenden och kom ut ifrån entrén frågade vi dem ifall de ville ställa 
upp i vår studie. 
I vår studie hade vi en fråga: Hur länge fick du vänta tills du blev expedierad? I detta  fall 
då vi ställde denna fråga till våra respondenter så kunde vi jämföra svaret vi fick ifrån dem 
med hur lång tid det verkligen tog. Eftersom att vi hade observerat en del av våra respon-
denter genom att lägga märke till vad klockan var då de kom in på Apoteket och tog sin 
kö-lapp 
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Det var i många fall vi märkte att respondenterna inte alls hade haft en verklig tids-
uppfattning. Det var många som uppgav att de hade väntat i fem minuter, när det i själva 
verket var tio eller femton minuter. Trots att vi var medvetna om att många inte hade en 
verklig tidsuppfattning och att vi skulle få in uppgifter som inte var korrekta, valde vi att 
inte påpeka respondenternas felaktiga svar. 
Det var tillräckligt för oss att vi bara var medvetna om att de hade svarat fel. Vi ville inte på 
något sätt påverka deras svar på våra frågor utan bara fånga upp deras uppfattningar. 

2.4.4 Tillförlitlighet 
Bakgrundsuppgifterna angående Apotekets uppgifter med bland annat frågan om Apote-
kets väntetider är hämtade från vår enkätundersökning, där vi har använt oss av metod-
verktyget SPSS. Dessa uppgifter håller hög kvalitet. Kvalitén på undersökningsresultaten är 
beroende av ramteckningen, urval och svarsbortfall. Vi beräknar att svarsbortfallet har 
uppgått till ca 7 %. Beräkningen grundas på att ca 9-10 personer av 119 tackade nej till att 
delta i undersökningen. 

2.4.5 Svarsbortfall 
Vi gjorde 119 enkätundersökningar och de bortfall som vi räknat med är ca  
7 %. Bortfallsfelet i undersökningen fastställs som litet då bortfallet är relativt litet. 
Vårt bortfall räknas inom ramen av de respondenter som tackade nej till att delta i vår en-
kätintervju. Trots att det fanns ett bortfall på 7 % så såg vi till att vi fick ihop119 ifyllda en-
kätintervjuer, som var ett bestämt antal från första början. 

2.4.6 Urvalsram 
Urvalsramen för undersökningen som sedan presenteras är tänkt att hjälpa Apotekets kun-
der, då de kan få sin talan hörd genom vårt arbete. För att fastställa Apotekets kunder valde 
vi att invänta dem utanför Apotekets lokaler. Vi valde att intervjua de kunder som gjort ett 
besök inne på Apoteket. Ett av våra syften var att ge en rättvisbild på vilka som var Apote-
kets kunder och det visade sig att kunderna till störst del bestod av kvinnor.  

2.4.7 Ramtäckning 
Ramtäckning innehåller över och undertäckningsfel. 
Övertäckningsfel innebär att det finns möjlighet till att vi har fått med individer i urvalet 
som eventuellt inte uppfyller de definierade urvalskriterierna.  
Undertäckningsfel innebär att det finns möjlighet till att vi kan ha missat att få med delar av 
populationen som vi var intresserade av att undersöka i vår studie.  
I vår undersökning önskade vi att vi hade kunnat komma i kontakt med fler funktionshind-
rade och kunder med färdtjänst. Vi hade viljat skapa oss en uppfattning om hur de upple-
ver bland annat Apotekets väntetider och service. 
 

2.5 Statistiska centralbyrån ( SCB ) 
Efter att vi hade utfört vår enkätundersökning och sammanställt den i metodverktyget 
SPSS skulle vi dra slutsatser på hur verkligheten avspeglades, för att sedan komma fram till 
eventuella informationslogistiska lösningar till Apotekets långa väntetider. För att kunna re-
latera våra lösningar till hur det ser ut för Apotekets kunder beträffande informationslogis-
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tikens lösningar, var vi i behov av att leta upp undersökningar som gjorts angående Sveriges 
befolkning och deras IT och mobila vanor. Därför valde vi att ta hjälp av SCB´s sökverktyg 
på deras hemsida. Där kunde vi finna de siffror och svar som vi senare kunde bygga våra 
lösningar efter. Med hjälp utav SCB´s sökverktyg kom vi sedan fram till de lösningar som 
presenteras i empiridelen. 

2.5.1 Urval 
Beträffande Internetanvändning och innehav av persondator så valde vi att studera ålders-
gruppen 55-74 år för både män och kvinnor. Detta gjorde vi på grund utav att vi antog att 
det möjligtvis var den gruppen som eventuellt inte hade följt utvecklingen gällande IT-
utrustning. Eftersom att datorer och Internet idag är en självklarhet för många kan det fin-
nas en möjlighet att de äldre inte är uppvuxna med IT. Detta kan möjligtvis bero på att de 
varken vill eller kan tillämpa datorer och internet i sina liv. Vi antog att det fanns en möj-
lighet till att en stor del av respondenterna i vår undersökning som eventuellt inte skulle 
kunna tillämpa våra lösningar på Apotekets väntetider. 

Vi har anpassat våra lösningar efter att ha undersökt denna målgrupp samt de andra svar vi 
fått fram efter vår sökning på SCB´s databas. 

När det gäller tillgång till mobiltelefoner så har vi utgått ifrån åldersgruppen män och kvin-
nor mellan 16-74 år. Då har vi sökt hur många som har tillgång till mobiltelefon. Dessutom 
tog vi reda på hur många män och kvinnor det fanns under 2004 i respektive åldersgrupp. 
Därefter kunde vi räkna ut hur många som inte hade tillgång till en mobiltelefon i åldrarna 
mellan 16-74 år. Denna information presenteras i empiridelen. 

2.6 Induktion 
Induktion innebär härledning av lag från enskilda fall i en uppräknelig mängd, eller alla 
möjliga fall, förutsatt att mängden av möjligheter är begränsad. Ordet kommer ur latinets 
inductio, som betyder införande Induktion (2005i). 

Induktion är ett filosofiskt förfaringssätt att härleda slutsatser från erfarenheter. Utifrån ett 
antal händelser inducerar man en slutsats. Ett exempel: "Solen har gått upp varje morgon 
hittills, alltså kommer den att gå upp imorgon också". 

Även om man utgår från att erfarenheterna är sanna slutsatser behöver en som är baserad 
på induktion inte nödvändigtvis vara sann, eftersom endast verkan utan orsak är synlig. Ett 
exempel "Den här tärningen har hittills endast visat sexor, alltså kommer nästa kast att re-
sultera i en sexa" Induktion (2005ii). 

För att något ska kunna vara sant måste det också kunna vara falskt.  

Induktion bygger på empiri1. Induktion innebär att man drar allmänna slutsatser utifrån 
empirisk fakta (Thurén, T 1991 s.19). 

Induktion har tillämpats i vårt arbete genom artiklar, vår enkätundersökning och SCB´s da-
tabas som innehåller olika sorters undersökningar 

                                                

1 Erfarenhetsbaserad kunskap 
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2.7 Deduktion 
Deduktiv härledning är stel och begränsad, på så vis att den aldrig kan åstadkomma resul-
tat, som går utanför de givna premisserna. Att istället utgå från erfarenheten, ger ett mycket 
rikare grundmaterial att arbeta med. Grekernas utpräglade deduktiva disposition implicerar 
att det inte enbart är positivt att ta till sig deras kultur och synsätt, därför att man på så vis 
underskattar stora framsteg som gjorts i senare tid. Bland de största av dessa "moderna" 
framsteg är användandet av induktion inom vetenskapen Induktion (2005i). 

Deduktion är ett filosofiskt förfaringssätt för att härleda slutsatser från premisser. Utifrån 
ett antal premisser deducerar man en slutsats, exempel: "från A och B följer C". Deduktionen 
säger således ingenting om huruvida de ingående premisserna är sanna eller inte, bara att de 
kan sammankopplas till slutsatser. 

Det filosofiska begreppet deduktion är synonymt med matematikens begrepp bevis. Där kal-
las premisser axiom eller teorem och slutsatserna är också teorem Deduktion (2005ii) 

I den deduktiva metoden görs en undersökning för att sedan se om premisserna2 över-
stämmer med verkligheten. 

Slutsatsen behöver inte nödvändigtvis vara sann i den mening att den överstämmer med 
verkligheten. Deduktion saknar teoretisk möjlighet till resonemang (Thurén, T 1991). 

Deduktion tillämpas med hjälp av slutsatserna vi kan dra utifrån SCB´s undersökningar och 
vår empiriska studie bestående av enkätundersökningen. Antalet premisser är kopplat till 
slutsatserna som består av våra lösningar på Apotekets väntetider. 
 

2.8 Kvalitativt & Kvantitativt 
När det handlar om kvalitativa metoder är det karaktären och egenskaperna på någonting 
som man koncentrerar sig på. Metoderna kan vara observationer, intervjuer, kvalitativa in-
tervjuer, text och bildanalyser. Kvalitativ (2005) 

I den kvalitativa forskningsintervjun byggs det upp kunskap, det rör sig om ett samspel där 
två personer utbyter synpunkter genom ett samtal med ett gemensamt ämne. Intervjun sö-
ker kvalitativ kunskap uttryckt på normal prosa, den har inte kvantifiering som mål. Kvale, 
S (1997).   

I den kvantitativa ansatsen samlas information in med hjälp av enkätundersökningar, val av 
urval till undersökning, analys av data samt vilken kvalitet resultatet och slutsatserna omfat-
tar Jacobsen, D-I (2002). 

  Kvantitativa metoder Kvalitativa metoder 

Mål Försöker förklara - Bevisa 
(Kontrollera - mäta - förklara - förutsäga) Försöker förstå 

(Komma nära och få del av människors tankar) 

                                                

2 De påståenden som leder till slutsatsen. (Thurén, T 1991) 
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Tänkbara resultat Förutbestämt vilka tänkbara resultat 
som kan fås fram. Öppenhet inför vad resultatet skall bli 

Forskningsplan 
En fast forskningsplan där felkällor 
elimineras. 
(Alla data samlas in och därefter körs den plane-
rade statistiska körningen) 

Följsamhet mot data 
(Sättet att fråga informanter och att tolka insamlade 
data kanske behöver ändras under projektets gång) 

Studerar Studerar det som kan iakttas objek-
tivt. 

Studerar det specifikt mänskliga. Ba-
serar sig på upplevda erfarenheter. 

Intresseområde Studerar samband (helst kausala). 
Letar efter universella regler. 

Studerar unika individer där varje en-
skild individ har valfrihet. 

Överförbarhet Resultaten kan oftast generaliseras. Gemensamma drag finns. Viss över-
förbarhet finns. 

Helhetssyn Isolerar en företeelse (atomism). Ser till helheten (holism). 

Insamlade data Operationella definitioner (variab-
ler) 

Använda mångfalden som data. Be-
skriva essenser, teman, mönster, upp-
fattningar. 

Kontext Ser företeelsen som studeras kon-
textfri. Kontexten har betydelse. 

Historiskt sam-
band 

Sällan intresserad av historiskt sam-
band. 

Ser relationen förflutet - nutid - fram-
tid. 

Urval av "stick-
prov" Representativt urval. Informanter valda medvetet för att de 

har kännedom om fenomenet. 

Storlek på "stick-
prov" Stickprovsstorlek/Gruppstorlek. Mättnad av information. 

Utbytbarhet Forskaren förhåller sig objektiv och 
är utbytbar. 

Forskaren har en förtroendefull rela-
tion till informanterna och är ej utbyt-
bar. 

Forskningskvalitet 

Forskningskvalitet är:  

• Reliabilitet  

• Validitet  

• Reproducerbarhet.  

Forskningskvalitet är:  

• Perspektivmedvetenhet 
(=redovisat sin förförståelse)  

• Intern logik (=använt rätt 
analysmetod)  

• God kvalitet på data (=citat 
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från informanterna som stöd-
jer slutsatserna).  

• Legitimitet (=man kan i upp-
satsen följa hur man kom 
fram till slutsatsen).  

Figur 1 Kvalitativa och Kvantitativa (Infovoice 2005)  

2.8.1 Blandad metod 
 

  

      

 

 

 

 

 

Genom vårt val att kombinera dessa metoder har vi kunnat begränsa oss ifrån en del av de 
nackdelar som finns hos varje metod. 

Det kvantitativa arbetet har varit enkätstudien och arbetet i verktyget SPSS som är ett mät-
verktyg. Det övriga i arbetet är skrivet utifrån den kvalitativa metoden. 

Vårt frågeformulär ha varit på ca en A4 sida där vi har behandlat elva olika lätt förståeliga 
frågor. Enligt Jacobsen, D-I (2002) så anser han att på frågan om hur stort ett frågeformu-
lär bör vara är svaret: ”Ju kortare, desto bättre.” Om formuläret är för långt kan det bidra 
till ett mindre intresse ifrån de som skall fylla i det. Med detta så minskar svarsprocenten i 
takt med att formuläret växer. Det anses att ett frågeformulär kan vara mellan en A4 sida 
till tolv A4 sidor, beroende på vad som skall undersökas. 

Att säga att ord förmedlar mening och siffror mängd är inte korrekt. Båda kan förmedla 
mening Jacobsen, D-I. (2002). 

2.9 Verktyg  
Under denna rubrik kommer vi att presentera verktygen som vi använt oss av vid sammanställningen av 
vår enkätundersökning. 

2.9.1 SPSS   
Sammanställningen av enkätundersökningen har gjorts i SPSS.  

SPSS är marknadens mest kompletta statistikprogram. Med SPSS kan svåra beräkningar gö-
ras som kan vara svårt för ett vanligt kalkylprogram att hantera. Formler finns redan inpro-

Rent kvalitativ metod Blandad metod Rent kvantitativ me-
tod 

Öppet samtal, 
eventuellt knutet 

till ett tema. 

Intervju med delvis 
fasta frå-

gor/frågeformulär 
med öppna frågor. 

Frågeformulär med 
enbart fasta svars-

alternativ 

Figur 2 Kvalitativ och Kvantitativ metod som ändpunk-
ter på en skala Jacobsen, D-I. (2002). 
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grammerade i programmet. Förkunskaper som krävs är hantering av vanligt Windows-
program SPSS (2005). 

Varför SPSS?  

Vi valde att använda oss av SPSS för att det är ett bra tillämpningsverktyg till vår enkätstu-
die. SPSS hjälper oss med uträkningarna som visar om svaren vi har fått beror på slumpen 
eller ej. Svaren från enkätstudien kan med hjälp av programmet presenteras i bilagor, för att 
ge läsaren en mer övergriplig bild av situationen. 

Egen anpassning av SPSS 

Vi har aldrig arbetat i SPSS tidigare. I detta fall blev det vår första uppgift att lösa när en-
kätstudien var genomförd. I samband med kursen Metodik 5 poäng där ett moment i SPSS 
ingår som laborationsuppgift kom vi i kontakt med verktyget för första gången. 

Med hjälp av litteratur om SPSS samt SPSS hemsida lärde vi oss verktygets funktioner. Vi 
är mycket nöjda med arbetet i SPSS och det resultat som framställdes. 

2.9.2 Databaser 
Vi har använt oss av Växjö Universitets Artikelsök för att hitta vetenskapliga artiklar och 
dylikt som har hanterat Apotekets väntetider. LIBRIS.se användes för att hitta information 
men informationen som hittades var inte relevant till studien 

2.10 Målgrupp 
Uppsatsens primära målgrupp är Apoteket AB, då det är lösningar på deras långa väntetider 
som är vår huvuduppgift att lösa. Vi vänder oss självklart också till Apotekets kunder.  Det-
ta på grund av att vi bejakar vårt och kundens intresse. 
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3 Fallföretag: Apoteket 
I detta kapitel kommer vi att presentera Apoteket som fallföretag. Apotekets uppbyggnad, avtal och oms-
tättning. 

Apoteket AB är ett företag som ägs av staten. De har inget vinstintresse och deras huvud-
uppgift är att distribuera läkemedel i Sverige. Apoteket AB har inget tillstånd till att bedriva 
partihandel med läkemedel, och distributionen av läkemedel till apoteken sköts av bolagen 
TAMRO och KD. Företaget ägs till 2/3 av staten och till 1/3 av Apoteket AB: s pensions-
stiftelse. (Apoteket 2005). 

 
Figur 3 Organisationsschema för Apoteket (2005) 

Avtalet med ägaren staten och det statliga finansieringssystemet för läkemedel styrs i hög 
grad av förutsättningarna för Apotekets verksamhet. Dessutom övervakar Tillsynsmyndig-
heterna, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket att Apoteket arbetar enligt gällande lagar och 
regler. 

Avtal med staten 

I avtalet slås det fast att Apoteket har ensamrätt att bedriva detaljhandel med läkemedels-
användning. 

• Apoteket ska svara för god läkemedelsförsörjning och arbeta för en rationell läkeme-
delsanvändning. 

• Läkemedelsförsörjningen ska genomföras till lägsta möjliga kostnad. 

• Apoteket ska svara för producentobunden information till enskilda konsumenter samt 
till hälso– och sjukvården 

De lokala Apoteken är företagets bas, men kompletterande kundkanaler som ombud, tele-
fon och Internet ska ge kunderna bästa möjliga tillgänglighet 

Apotekets basverksamhet är grundläggande receptexpedition med tillhörande information 
och ett visst kompletterande tjänsteutbud- finansieras med marginalen på läkemedelsför-
månen. För vissa specifika uppdrag, som att ansvara för den nationella vaccinationsförsörj-
ningen, får Apoteket särskild ersättning från staten. Tjänster till landstingen utöver basverk-
samheten ska finansieras via avtal med respektive landsting. 
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Slutligen ger verksamhetsavtalet Apoteket en möjlighet att sälja varor och tjänster med na-
turlig anknytning till verksamheten exempelvis handelsvaror och folkhälsoarbeten, under 
förutsättningen att dessa självfinansieras. (Apoteket 2005). 

3.1 Avtal med Posten 
Apoteket har valt Posten som samarbetspartners för att utveckla Apotekets kundservice, 
administration och för distribution. Genom att skapa ett effektivt logistiksystem för be-
ställningar, lagerhantering, leveranser och betalningar kan Apoteket både öka valfriheten 
för kunderna och minska de egna kostnaderna. 

Syftet med samarbetet mellan Apoteket och Posten är att utveckla servicen till Apotekets 
kunder och att effektivisera distributionen av apoteksvaror och läkemedel till kunderna 
Posten(2005). 

3.2 Omsättning 
Apotekets försäljningsmonopol utgör läkemedelsindustrins huvudsakliga marknadsingång 
till konsumenten. Ett mått på försäljningens betydelse för den Svenska och den internatio-
nella läkemedelsindustrin framgår av Apotekets årsredovisning. År 2004 redovisade Apote-
ket en försäljning av receptbelagda läkemedel och produkter omfattande 24,6 miljarder 
kronor. Apoteket AB (2004)  

Apoteket gjorde ett resultat efter skatt som uppgick till 204 miljoner kronor. Deras margi-
nal för receptbelagda läkemedel höjdes den 1:a januari 2004 med 2 miljoner kronor som 
kompensation för intäktsbortfall till följd av generisk substitution Apoteket AB (2004). 
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4 Teori 
I detta avsnitt kommer vi att presentera teorier som stödjer vår problemställning. 

4.1 Short Message Service 
I ett allt mer växande samhälle där nästan var och varannan har en mobiltelefon ökar även 
tjänsterna via SMS (Short Message Service). SMS är ett textmeddelande på max 160 tecken, 
som skickas via det digitala nätet.  

Kraven för att använda SMS och om man ska ha dubbelriktad funktion krävs en fast IP-
adress och en uppkoppling till Internet, dubbelriktad funktion erhålls ett riktnummer som 
används för mottagning av mobilorganiserade SMS. Varje kortnummer måste referera till 
en unik IP-adress. Telia (2005)  

 
Figur 4 Konfiguration av trådlös kommunikation (Wireless Independent Provider, 2004ii). 

4.2 Fysiskt flöde kontra informationsflöde 
En förädlingskedja innehåller tre huvudflöden som alla har olika karaktär: 

 Det fysiska flödet är det mest påtagliga och består främst av själva varorna, men 
även förpackning , lastbärare3 och transportmedel4.  

 Informationsflödets huvuduppgift är att administrera de fysiska flödena så att de 
blir effektiva. 

 Det finansiella flödet är viktigt för att kunna skapa en effektiv förädlingskedja. Le-
verantören måste få betalt för sina produkter på ett snabbt, säkert och kostnadsef-
fektivt sätt annars bromsas det fysiska flödet upp. Koncentrationen ligger på det fy-
siska flödet och informationsflödet. 

Det finns ett nära samband mellan informationsflödet och det fysiska flödet. Ett ofullstän-
digt, sporadiskt och sent informationsflöde skapar behov av stora säkerhetslager i kedjans 
olika led. Medans ett fullständigt, frekvent och aktuellt informationsflöde skapar möjlighe-

                                                

3 I form av lastpallar och containers 

4 I form av lastbilar och järnvägsvagnar.  
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ter till betydligt lägre lagernivåer. I samband med den omfattande datoriseringen har infor-
mationsflödet fått hög aktualitet Paulsson. U m fl (2000). 

Ett effektivt materialflöde utnyttjar resurserna effektivt och motsvarar exakt kundens efter-
fråga. I logistiksystem är informationsflödet en förutsättning för att kunna uppnå effektiva 
materialflöden. Information om den befintliga och framtidens efterfråga består bland annat 
av försäljningsinformation, prognosinformation och kundorderinformation Jonsson. P 
(2005). 

Somliga kallar informationsflödet för informationssamhället. Andra pratar om kunskaps-
samhället. Helt klart är att vi i dag utsätts för ett helt annat informationsflöde än för 10 eller 
20 år sedan. Informationen i dagens samhälle fullkomligt väller över oss. Myndigheter, fö-
retag, medier och organisationer använder en rad kanaler för att informera, utbilda, påverka 
eller manipulera oss. Den stora mängden information i dagens samhälle kräver mer av före-
tagen. Informationsflödet är intensivt laddat med värdering, attityd och livsstil. Att kunna 
filtrera detta utbud är nödvändigt för att inte drunkna, men att värdera dessa värderingar är 
lika viktigt. Ibland måste det helt enkelt finnas varningsklockor som ringer och spärrar som 
slår till. Sitter dessa dessutom inuti människan är det ännu bättre. Att lära sig denna ”fjärde 
basfärdighet”, det vill säga att hantera informationsflödet, är en stor och nödvändig utma-
ning för oss alla Informationsflöde (2005). 

Vi processkartlägger flöden för logistikverksamheten och kopplar detta till möjliga automa-
tiserade lösningar eller förbättrade andra metoder. Informationsflöde (2005ii) 

4.3 Informationslogistik 
Utvecklingen under hela 1900-talet kan sammanfattas i ett enda ord., fortare. Att hantera 
information, att ägna sig åt informationslogistik är i grunden inget nytt. Det är snarare en 
vidareutveckling av det som varit en central uppgift i de flesta verksamheter. Nämligen att 
effektivisera de processer som inte är ren produktion, i den långa, och allt mer komplexa 
kedjan från producent till konsument Informationslogistik (2005i). 

I många fall är effektiv informationslogistik direkt avgörande för verksamhetens existens 
och förmåga att konkurrera på en global marknad. Kraven ökar snabbare än någonsin. 

Att öka produktiviteten i informationsflödena och att öka verksamhetens flexibilitet och 
förmåga att snabbt anpassa sig till omvärldsförändringar är huvuduppgifter för informa-
tionslogistikern. Det centrala är affärsnyttan i verksamheten Informationslogistik (2005ii).  

Informationslogistiks affärsidé baserar sig på moderna företags behov av att fokusera på 
sin kärnverksamhet och förbättra sin konkurrenssituation genom att outsourca icke-
strategiska affärsverksamheter.  

Informationslogistik ger kunderna möjlighet att spara betydande resurser på stora, uppre-
pade informationsöverföringar till kundens kund Informationslogistik (2005iii). 

I dagens informationssamhälle betraktas information jämsides med kapital, mänskliga re-
surser och material som en viktig produktionsfaktor.  Men det är ofta svårt att finna rätt in-
formation som stöder en arbetsuppgift, ett affärsbeslut eller en samverkansprocess. Nyligen 
gjorda undersökningar avslöjar att 39 procent av alla affärstjänstemän tillbringar mer än två 
timmar dagligen för sökning av rätt information eller att medeltjänstemannen tillbringar 49 
minuter dagligen enbart för att administrera e-post. Det är uppenbart att en förbättrad in-
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formationsförsörjning skulle avsevärt bidra till att spara tid och bidra till en förbättrad pro-
duktivitet.   

Informationslogistik undersöker ansatser och lösningar för ett optimerat informationsflöde 
för alla typer av distribuerade arbetsmiljöer.  Speciellt ser vi behov av att stödja, organisera 
och optimera informationsflödet i nätverksorganisationer Informationslogistik (2005iiii). 

4.4 PUL 
Personuppgiftslagen bör tas i beaktande, då tjänsten med sms-funktion innebär att person-
uppgifter skickas och behandlas. I lagen slås följande fast gällande personuppgifter och när 
behandling av dessa är tillåten: 

10 § Personuppgifter får behandlas bara om den registrerade har lämnat sitt samtycke till 
behandlingen eller om behandlingen är nödvändig för att: 

a) ett avtal med den registrerade skall kunna fullgöras eller åtgärder som den regi-
strerade begärt skall kunna vidtas innan ett avtal träffas, 

b) den personuppgiftsansvarige skall kunna fullgöra en rättslig 

c) vitala intressen för den registrerade skall kunna skyddas, 

d) en arbetsuppgift av allmänt intresse skall kunna utföras, 

e) den personuppgiftsansvarige eller en tredje man till vilken personuppgifter läm-
nas ut skall kunna utföra en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning, 
eller 

f) ett ändamål som rör ett berättigat intresse hos den personuppgiftsansvarige eller 
hos en sådan tredje man till vilken personuppgifterna lämnas ut skall kunna till-
godoses, om detta intresse väger tyngre än den registrerades intresse av skydd 
mot kränkning av den personliga integriteten. 

PUL (1998) 

4.5 E-recept 
E-recept är ett substitut för det ursprungliga pappersreceptet. Läkaren skickar E-receptet 
elektroniskt från sin dator direkt till apoteket.  De är bara din läkare och apotekspersonalen 
som kommer åt E-receptet. Vid de fall du ska förnya ett recept och du inte behöver träffa 
din läkare kan du kontakta respektive och läkaren kan skicka receptet elektroniskt på nytt.  
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figur 5 E-receptets väg genom tekniken.(E-recept, 2005) 

Därefter hämtas medicinen på apoteket vid betalningen ingår även patientavgiften5. För att 
hämta ut medicinen behövs legitimation och apotekskort eftersom grundläggande informa-
tion om din medicin redan finns på apoteket.  

 

  

Läkaren undersöker. 

      

Läkaren skriver recept    Patienten går till apoteket. 

och skickar det via systemet till apoteket. 

                      
 

Figur 6 E-receptsprocessen Apoteket (2005) 

4.6 Effektivitet 
Nationalencyklopedin (1991:5:275) definierar effektivitet i ekonomiska förhållanden mellan 
insatser i en verksamhet och verksamhetens resultat, det vill säga som produktivitet. En 
verksamhet ses som effektiv i absolut mening om dess resultat inte kan förbättras då insat-
serna är givna. Effektivitet är ett relativt begrepp och omfattar två olika preciseringar. An-
tingen omfattar effektivitet värderingar i form av täljare och nämnare, till exempel som 
                                                

5 Är lika med konsultation per telefon som leder till att läkaren eller distriktskötiska skickar recept (gäller inte 
privatläkare.) 

Receptarie på apoteket. Patienten visar upp le-
gitimation och får hämta ut sin medicin. 
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täckningsbidrag per timme (faktisk) i relation till budget (värderande). Effektivitet kan ses 
som nyttan av utförd prestation i vilken grad måluppnåelse slutade.  

4.6.1 Inre och yttre effektivitet 
Den inre effektiviteten gäller måluppfyllelsen för en eller en annan av företagets prestatio-
ner. Yttre effektivitet är till vilken grad företaget har lyckats uppfylla förväntningar, mål el-
ler krav.  

En viss organisations effektivitet kan bedömas efter omfattningen av dess bidrag. 

Ledningens beteende anses vara nyckeln till gruppens effektivitet. Om begreppet effektivi-
tet är knutet till begreppet målsättning kan definitionen av effektivitet vara graden av mål-
uppfyllelse i förhållande till resursanvändandet. För att en organisation ska vara effektiv 
måste den även vara produktiv. Men den behöver inte vara effektiv enbart för att vara pro-
duktiv. Ett sjukhus kan ha mycket hög produktivitet, det vill säga låga kostnader per pati-
entdygn men uppnår detta bara genom att skriva ut patienterna tidigare än vad de borde. 
Sjukhuset når då inte målet med att få patienten frisk Abrahamsson, B. & Andersen, J.A. 
(2005).  

Effektiviteten uttrycker förhållandet mellan i vilken grad man når fastställda mål – dvs. nyt-
tan av en närmare bestämd tjänst eller åtgärd- och resursförbrukningen för denna tjänst el-
ler åtgärd Grund, J (1991).   

4.7 Väntetid 
Att mäta väntetider är betydligt mer komplext än det kan låta. Det finns många olika defi-
nitioner på vad som är väntetid.  
Ordet väntetid förklaras i nationalencyklopedin som tid som tillbringas i väntan på att nå-
got skall ske. Väntetid (2006) 

Ordet vänta (under en viss tid) hålla sig mer eller mindre overksam och avvakta. Vänta 
(2006) 

Ordet tid begrepp kring vilken hela vår tillvaro är uppbyggt, men som likväl är nära nog 
omöjligt att definiera i logiska termer utan att förutsätta att det redan är definierat. Tiden 
anger avståndet mellan två händelser, antingen sker det i samma punkt eller inte. Tid 
(2006). 

4.8 Observation 
I nationalencyklopedin beskrivs ordet observation som iaktagelse, vetenskapligmetod för 
att insamla data för att faställa fakta och förhållanden. Observation (2006) 

4.9 Statligt ägt företag 
Sveriges största företagsägare är den svenska staten. Det är Regeringskansliet som förvaltar 
ett 60-tal företag med statligt ägande. Idag finns det cirka 200 000 anställda i dessa bolag. 
Staten äger företag som är aktiva i verksamheter från allt mellan gruvindustri, opera till fas-
tigheter och spel, vilket innebär att statens ägarroll och förvaltning är komplex Staten 
(2005). 
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4.10 Monopol 
Apoteket är ett monopolistiskt företag och ett monopol är en bransch som består av ett 
enda företag och de producerar en unik produkt. Monopol konkurrensskyddas genom eta-
bleringshinder, vilket innebär att en marknadsetablering av samma produkter inte kan ske. 
När ett företag har ett monopol innebär det att de inte har någon konkurrens ifrån andra 
företag när det gäller den aktuella produkten. Dobson, S & Palfreman, S (2002) tar upp den 
nationalekonomiska monopolmodellen i sin litteratur. 

Den nationalekonomiska monopolmodellen bygger på tre huvudantaganden: 

1. Det finns bara ett företag på marknaden. Monopolföretaget står då för hela bran-
schens produktion av varan. Därför möter monopolföretaget kurvan för marknads-
efterfrågan eftersom företag och bransch är en och samma sak. 

2. Ett monopolföretag producerar en unik produkt. Det finns inga nära substitut för 
företagets produkt. I Storbritannien var gaskonsumenter tvungna att köpa gas av 
British Gas fram till slutet av 1997. Det var den enda gasleverantören till hushållen 

3. Det finns stora etableringshinder som gör att monopolföretaget inte utsätts för 
konkurrens. Etableringshindren stänger ute andra företag från branschen och gör 
det möjligt för monopolföretaget att utöva monopolmakt. Den gör det möjligt för 
företaget att hålla nere produktionen, höja priserna högt över en konkurrenskraftig 
nivå och göra ekonomisk vinst på lång sikt Dobson, S & Palfreman, S (2002) sida 
136 

4.11 Färdtjänst 
Riksdagen beslutade 1997 att en ny lagstiftning för bl.a. färdtjänst och riksfärdtjänst, den 
nya lagen igångsattes den 1 januari 1998.  

Genom att flytta bestämmelserna om färdtjänst från socialtjänstlagen till en egen lagstift-
ning markerades att ett nytt synsätt skulle anläggas på färdtjänsten. Färdtjänsten skulle i och 
med den nya lagen inte betraktas som en form av bistånd för att uppnå skälig levnadsnivå 
eller på annat sätt vara en del av socialtjänsten.  

Färdtjänsten betraktas av kommuner och trafikhuvudmän numera ofta som en komplette-
rande form av kollektivtrafiken för personer som pga funktionshinder har väsentliga svå-
righeter att nyttja den ordinarie kollektivtrafiken. Riksfärdtjänst beviljas för längre resor 
inom landet ”för personer som till följd av ett stort och varaktigt funktionshinder måste 
resa på ett särskilt kostsamt sätt”. 

Varje kommun är skyldig att tillse att färdtjänsten och riksfärdtjänst finns att tillgå i kom-
munen och den bestämmer själv hur verksamheten skall organiseras. Kommunfullmäktige 
skall besluta vilken nämnd som skall ha ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst. Färdtjänst 
(2005)  
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5 Empiri 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för kopplingen mellan teori och verklighet. Vi kommer att presente-
ra resultaten av vår undersökning samt andra undersökningar som vi funnit på Statistiska centralbyrån´s 
hemsida angående sveriges befolkning och deras koppling med IT-utrustning och mobiltelefoni. 

 I empiridelen tar vi även upp artiklar om och uttalanden från Apoteket som stödjer vårt problem och vår 
informationslogistiska lösning.  

5.1 Ljungby 
Vi valde Ljungby som första stad att utföra vår enkätundersökning, där vi intervjuade 20 
respondenter på två olika Apotek. 

1) Lasarettsapoteket: Här intervjuade vi tio personer som varit och besökt apoteket 
för att hämta medicin och handlat dagligvaror som till exempel krämer, bomull el 
dylikt. Detta är ett tradionellt Apotek enligt Apotekets ordning. Alla moment kring 
recepthantering sker i samma zon. 

2) Apoteket i centrum: Även här intervjuade vi tio personer som hade hämtat medicin 
samt inhandlat dagligvaror. Detta Apotek är uppbyggt enligt de tradionella Apote-
ken, där alla arbetsmoment görs av samma person i samma zon. 

Sammanställning: 60 % av de intervjuade var kvinnor och 40 % var män.  Av de intervju-
ade var fem stycken mellan 15-30 år, fyra stycken mellan 31-50 år, fem stycken mellan 51-
70 år och sex stycken mellan 71-90 år. 

I Ljungby var det 55 % av respondenterna som använde sig av bil för att ta sig till apoteket 
för att utföra sina ärenden och 40 % hade mellan 2-5 kilometer till närmsta apotek. 

Av de respondenter vi intervjuade så var det 65 % som hämtade ut medicin och 55 % som 
handlade andra varor över disk. I vissa fall fanns det kunder som hämtade ut både medicin 
och handlade andra varor under ett och samma besök. 

När vi ställde frågan om hur länge de fick vänta tills de blev expedierade under deras besök, 
var det 80 % som fick vänta mellan 5-10 minuter och 20 % fick vänta mellan 11-20 minu-
ter. 

De flesta tyckte att anpassningarna på apoteket för äldre och funktionshindrade var bra. 
Undersökningen visade att det var 75 % som ansåg att anpassningarna var bra och 20 % 
som tyckte att de var dåliga. Resterande 5 % hade ingen uppfattning om frågan. 

Vid intervjuerna sa de flesta att anpassningarna på Lasarettsapoteket var väldigt bra med 
många sittplatser och bra golvyta.  

När det gällde apoteket inne i centrum var det annorlunda, då det var trångt för rullstols-
bundna och äldre med rullatorer att kunna ta sig in genom entrén. Dessutom yttrade en del 
respondenter sig om att det var relativt trångt i gångarna mellan hyllorna och ont om sitt-
platser. 

I frågan som ställdes angående Apotekets service så var det 100 % som antydde på att ser-
vicen var bra på de båda Apoteken i Ljungby där vi utförde vår undersökning.  
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Angående stressen på dessa två apotek var det ingen respondent som upplevde att deras 
besök på Apoteket var speciellt stressigt. 

I vår undersökning ville vi ta reda på ifall respondenterna upplevde att Apotekets väntetider 
i allmänhet är för långa eller inte. I Ljungby visade det sig att 40 % ansåg att väntetiderna 
var för långa över lag. När vi pratade med dem så ansåg de att problemet med de långa 
väntetiderna var störst på Apoteket inne i centrum och därför valde många att besöka Lasa-
rettsapoteket istället. Dessutom var det många som ansåg att de långa väntetiderna förekom 
vid recepthanteringen. 

5.2 Stockholm 
Stockholm som stad valde vi för att staden är Sveriges huvudstad, befolkningen är stor och 
Apoteken är många. I Stockholm valde vi Apoteket i  

1. Bagarmossen som är uppbyggt på ett tradionellt sätt enligt Apotekets ordning. Alla 
moment kring recepthantering sker i samma zon. 

2. Globen är ett nyöppnat Apotek och fungerar enligt de moderna Apoteken där 
Apoteket är uppbyggt i olika zoner som behandlar olika moment i recepthantering-
en. En zon för inlämning av recept, en som hanterar recept och vidarebefordrar till 
kunden och en annan zon där betalning sker.  

3. Ringen som tillhör de tradionellt uppbyggda Apoteken. Där allt arbete sker i en 
zon. 

20 enkätintervjuer gjordes på vardera ställe vilket innebär att i Stockholm genomfördes 60 
stycken undersökningar. 

Sammanställning: 68,3 % av respondenterna var kvinnor och 31,7 % var män. 17 stycken 
var mellan 15-30 år och 17 stycken var mellan 31-50 år. 19 stycken var mellan 51-70 år 
samt 7 stycken var mellan 71-90 år. 

I Stockholm hade 40 % av Apotekets kunder gått till Apoteket, 30 % färdats på annat sätt, 
10 % med bil, 8,3 % med cykel samt 6,7 med färdtjänst. 

I Stockholm har hela 55 % av respondenterna 0-1 km till närmsta Apotek.  

51,7 % hämtade ut recept, 38.3% handlade varor över disk (Apoteks produkter).  

Angående väntetiderna så var det 93,3 % som fick vänta i 5-10 minuter innan de blev ex-
pedierade och 6,7 % i 11-20 minuter. 

71,7 % av respondenterna tyckte att anpassningarna för äldre och funktionshindrade var 
bra. 16,7 % av dem ansåg att anpassningarna var dåliga och 11,7 % hade ingen uppfattning. 

I Bagarmossen ansåg en del kunder att dörrarna in till Apoteket inte alltid fungerade och att 
det var ont om parkeringsplatser i anslutning till Apoteket. Sittplatserna kunde vara mer 
bekväma då väntetiderna ofta är långa på Apoteket. Däremot så var ytorna lagom stora för 
att även rullstolsbundna skulle kunna röra sig fritt. 

I Ringen ansåg respondenterna att det var trånga lokaler men det fanns en stor del av re-
spondenterna som inte alls hade någon uppfattning om lokalens anpassningar.  



 

 24 

Globens respondenter ansåg att utrymmet och ingångarna var bra. En rullstolsbunden skul-
le kunna ha svårt för att ta sig fram i lokalen. 

Servicen på de olika Apoteken i Stockholm var mycket bra, det var 83,3 % som tyckte det. 
16,7 % av respondenterna ansåg att servicen var dålig. 

73,3 % av respondenterna i Stockholm ansåg att besöket på Apoteket inte var stressigt. 
26,7 % upplevde besöket som stressigt. 

På frågan ifall respondenterna ansåg att Apoteket hade för långa väntetider i allmänhet sva-
rade 61,7 % att väntetiderna i allmänhet var för långa och 38,3 % tyckte att väntetiderna var 
acceptabla. 

I Stockholm tyckte större delen av respondenterna att den långa väntetiden förekom vid 
recepthanteringen. 

5.3 Halmstad 
I Halmstad genomförde vi vår undersökning med hjälp av 39 respondenter. Vi valde ut två 
olika apotek att använda oss av för vår undersökning.  

1. Apoteket på Nyhem: Detta apotek finns beläget på Nyhem vilket är en del av 
centrala Halmstad som ligger med cirka 2-3 kilometers avstånd ifrån Halmstads 
centrum. Här intervjuade vi 19 personer som hämtat medicin samt handlat 
andra varor. Apoteket är modernt uppbyggt i olika zoner som behandlar olika 
moment i recepthanteringen. En zon för inlämning av recept en som hanterar 
recept och vidarebefordrar till kunden och en annan zon där betalning sker.  

2. Apoteket inne i city: Här intervjuade vi 20 personer som hämtat medicin samt 
handlat andra varor. Även detta Apotek är modernt uppbyggt med indelade zo-
ner. 

Sammanställning: 69,2 % av respondenterna var kvinnor och 30,8 % var män. Åldrarna 
på respondenterna var blandade då 15,4 % var mellan 15-30 år, 20,5 % var mellan 31-50 år, 
45 % var mellan 51-70 år och 23,1 % var mellan 71-90 år. 

När vi frågade våra respondenter om hur de hade tagit sig till apoteket så visade det sig att 
det var 51,3 % som hade använt sig av bil och 23,1 % hade gått till apoteket.  

Angående avståndet till närmsta apotek så hade 28,2 % ca 1 km till närmsta apotek hem-
ifrån, 41 % hade mellan 2-5 km till, 12.8 % hade mellan 6-10 km, 7.7 % hade mellan 11-20 
km och 10,3 % hade längre än 20 km. 

Av de respondenter vi intervjuade i Halmstad så var det 56,4 % som hämtade ut medicin 
och 48.7 % som handlade varor över disk inne på apoteket. Det förekom i vissa fall att en 
del respondenter både hämtade ut medicin samt handlade andra varor under ett och samma 
besök. 

När vi ställde frågan om hur lång tid de fick vänta tills de blev expedierade under deras be-
sök på apoteket, visade det sig att 71,8 % fick vänta mellan 5-10 minuter och 23,1 % fick 
vänta mellan 11-20 minuter, 2,6 % fick vänta mellan 21-40 minuter och 2,6 % fick vänta 
längre än 40 minuter. 
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Angående anpassningarna på apoteket för äldre och funktionshindrade tyckte 71,8 % att 
anpassningarna var bra och 17,9 % ansåg att de var dåliga då det fanns väldigt lite sittplatser 
och golvyta på Apoteket på Nyhem. För besökare med rullstol eller dylikt var det väldigt 
svårt att kunna manövrera sitt hjälpmedel i de trånga gångarna mellan varuhyllorna. På apo-
teket inne i city tyckte en del respondenter att det var trånga utrymmen men däremot 
många sittplatser. 10,3 % ansåg sig själva att inte ha någon uppfattning om Apotekets an-
passningar för äldre och funktionshindrade. 

Vid frågan om Apotekets service var det 92,3 % som var nöjda med servicen, 5,1 % tyckte 
att servicen var dålig och 2,6 % hade ingen uppfattning om apotekets service. 

Vi frågade respondenterna ifall de upplevde deras besök på apoteket som stressigt, som 
svar fick vi att 87,2 % inte ansåg sitt besök som stressigt och 12,8 % tyckte att det var stres-
sigt när de besökte apoteket. 

Vår sista fråga som vi ställde behandlade Apotekets väntetider i allmänhet. Då var det 69,2 
% som ansåg att Apoteket hade för långa väntetider över lag och 30,8 % tyckte att vänteti-
derna var acceptabla. 

Någon påpekade att det hade varit bra om dagligvaruhandeln kunde få sälja en del av Apo-
tekets varor. Ett antal respondenter tyckte att det var receptuthämtningen som alltid tog för 
lång tid samt att det var tiden på dygnet som påverkade de långa väntetiderna, som till ex-
empel rusningstiden under lunch samt efter 16.00 då de flesta slutat för dagen från deras 
arbeten. Två respondenter sa bestämt att han/hon vände i Apotekets dörrar när det var för 
mycket folk inne på Apoteket och de såg hur många nummer som var före dem.  

En annan respondent påpekade att hans/hennes E-recept inte ännu hade kommit in till 
Apoteket efter att det hade gått över en timme sedan han/hon hade varit på sitt läkarbe-
sök. Apotekspersonalen fick ringa till vårdcentralen, där de sa att läkaren hade glömt att 
skicka receptet. Som tur var hade kunden ett gammalt pappersrecept som datumet hade 
gått ut på. Receptarien fick lämna den aktuella medicinen till kunden trots detta och i efter-
hand när E-receptet kommit in skulle receptarien ändra i E-receptet så att det stämde att 
kunden fått ut sin medicin den dagen. 
 

5.4 Statistiska centralbyråns undersökningar 
Under år 2004 fanns det 1 830 739 stycken personer som var mellan åldrarna 55-74 år. 

Internetanvändande för män och kvinnor mellan 55-74 år: 

1 255 033 st Har tillgång till Internet. 

395 237 st Har använt Internet minst en gång i veckan 
de senaste 3 månaderna. 

1 011 515 st Använder Internet hemma. 

452 210 st Använder Internet på arbetet. 

500 543 st  Använder sig av Internetbank. 

320 197 st Köper/Beställer varor eller tjänster utom 
bank och andra finansiella tjänster. 
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91 672 st Utför finansiella tjänster som till exempel 
köp och försäljning av aktier. 

168 667 st  Lyssnar på musik, spelar spel eller laddar ner 
musik/spel/bilder. 

441 451 st Använder tjänster med anknytning till resor 
och inkvartering. 

869 772 st Skickar eller tar emot E-post. 

 

Under år 2004 fanns det 6 643 284 stycken män och kvinnor i åldrarna mellan 16-74 år och 
av dem var det 1 556 096 stycken som inte hade tillgång till Internet.  

Tillgång till mobiltelefon för män och kvinnor mellan 16-74 år: 

16-24 år 953 686 st av 974 211 st Har tillgång till mobiltelefon. 

25-34 år 1 099 202 st av 1 158 356 st Har tillgång till mobiltelefon. 

35-44 år 1 220 676 st av 1 402 082 st Har tillgång till mobiltelefon. 

45-54 år 1 084 890 st av 1 170 024 st Har tillgång till mobiltelefon. 

55-74 år 1 648 202 st av 1 938 611 st Har tillgång till mobiltelefon. 

 

Under år 2004 fanns det 6 643 284 stycken män och kvinnor i åldrarna mellan 16-74 år och 
av dem så var det 636 628 stycken som inte hade tillgång till mobiltelefon. 

5.5 Tidningsartiklar om Apoteket 
1. Dagens Nyheter påstår den 25 oktober 2004 att från Apotekets sida är det kunder-

nas krav på ökad tillgänglighet och efterfrågan. Som gör att Apoteket ska kunna 
vara första länken i vårdkedjan med en väl utvecklad egenvårdsserie. På grund av 
detta skall Apoteket se till att ett helt nytt affärsområde-egenvård behåller greppet 
om egenvårdsmarknaden med hjälp av kundvändliga butiker där schampo, tvål, 
krämer plåster och annat ska samsas med receptfria läkemedel. I-dagsläget finns det 
redan 8 Apotekets shop som senast inom ett år ska var 20 till antalet. Dessa butiker 
ska ha ett centralt läge och höga krav på tillgänglighet. I skydd av läkemedelsmono-
polet kan de ostört bygga upp denna detaljhandelskedja.  

2. Svenska Dagbladet skrev den 8 juli 2005 i ett debattinlägg från Svenska Dagbladet 
den 4 juli att Stefan Carlsson påpekar att Apoteket skall ta krafttag för att minska 
öppettiderna. Han anser att Apoteket har en lång väg att vandra då verkligheten är 
att Apoteket inte är särskilt kundanpassat utan tvärtom stänger när många kunder 
har ett behov av att bunkra upp med nödvändiga mediciner inför till exempel 
sommarledigheten. Apotekets vd Stefan Carlsson påpekar att han blir förbluffad 
över den dåliga servicen från Apotekets sida, då han själv har mötts av mörka rutor 
och stängd dörr vid Apoteket i Liljeholmens centrum i Stockholm inför hans se-
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mester lördagen den 2 juli 2005. Han påpekar att detta Apotek har öppet till klock-
an 14 på lördagar i normala fall.   

3. Tidningen Näringsliv skrev den 19 augusti 2005 att EG-domstolen ökar domen an-
gående trycket på Apoteken att minska köerna och öka öppettiderna samtidigt som 
Apoteket AB gick med förlust förra halvåret. För att Apoteket ska kunna få ord-
ning på siffrorna och bli effektivare aviserar Apoteket därför ett åtgärdsprogram. 
Detta program innebär att administrationen bantas och en del av verksamheten 
läggs ut på entreprenad. De som drabbas hårdast av uppsägningen är lokalvårdarna. 
Mellan 600-650 personer sägs upp och städningen läggs ut på entreprenad. Utöver 
detta mister ca 100 personer på huvudkontoret och distriktskontoren sina jobb. 
Apotekets ekonomi är idag i hög grad beroende av försäljningen av handelsvaror 
och receptfria varor. Detta beror på att receptförsäljningen inte går ihop. Detta be-
ror på att Apoteken byter ut dyrare receptbelagda läkemedel mot billigare.  

4. Svenska Dagbladet skrev den 29 augusti 2005 att antalet felmedicineringar ökar 
trotts att läkare i allt större utsträckning skriver ut medicin via e-post. 7 400 fick fel 
medicin, fel dosering eller fel styrka på medicinen första halvåret 2005. Informa-
tionsdirektören Thony Björk informerar att han inte tror felen har ökat utan att 
Apoteket har blivit bättre på att rapportera in sina fel. Att läkare i större utsträck-
ning skriver ut medicin via e-recept minskar risken för Apotekets personal att fel-
tolka receptet. Nästan en fjärdedel av recepten med fel handla om att medicin 
skrevs ut med fel styrka, medan en femtedel rörde sig om att doseringsanvisningen 
inte stämde. I 33 fall under 2005 har felen bedöms som så allvarliga att de dömts till 
Socialstyrelsen. De drabbade av felexpedieringarna är kvinnor över 50 år. 

5. Svenska Dagbladet skrev den 16 september att Apoteket har varslat 60 stycken lo-
kalvårdare i Skåne län om uppsägning. Lokalvården läggs istället ut på entreprenad. 
Detta ska minska de årliga kostnaderna med 50 miljoner kronor. Detta varsel är en 
följd av att Apoteket AB ser över sin städorganisation för att frigöra ekonomiska 
resurser. Dessa resurser skall satsas på fler Apotek med utökade öppettider.  

Enligt Thony Björk kommunikationsdirektör på Apoteket anser att i fall Apoteket 
skall konkurrensutsättas är det sannolikt att Apoteket får mindre intäkter från den 
receptfria sidan. Trots detta kan vård och äldreomsorgsminister Ylva Johansson 
tänka sig att tillåta försäljning av ett mindre sortiment receptfria läkemedel som till 
exempel nikotin, ersättningsmedel mm i vanliga affärer. 

6. LäkemedelsVärlden 2 november, 2005 skriver att det har en längre tid handlat om 
långa väntetider för både äldre och sjuka enligt uppgift. Dessutom så förekommer 
det klagomål på bristande lagerhållning och långsam distribution av viktiga medici-
ner. 

Enligt uppgift förekommer det till och med att vårdpersonal tvingas köa på apote-
ket för att få ut medicin till olika avdelningar 

Vårdpersonal tas alltså från vården för att distribuera läkemedel. 

Hur kan Apoteksbolaget i detta läge gå ut och försvara sin monopolställning? 

Många tycker att det är dags för Apoteket att avstå från ”kiosksortimentet” samt re-
ceptfria läkemedel och låta dagligvaruhandeln få ta över dessa områden. Vilket kan 
vara en förutsättning för dem då de har ett effektivt distributionsnät. 
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I och med det kan Apoteken fokusera sig på och prioritera deras huvuduppgift som 
är distribution av läkemedel. 

7. Dagens Nyheter 11 november, 2005 skrev att fler sägs upp från Apoteket. Det stat-
liga besparingskravet är 300 miljoner. Facket befarar att behöva varsla 1500 anställ-
da och dessa uppgifter dementeras av Apotekets kommunikationsdirektör Thony 
Björk. De som skall varslas är administrativ personal på huvudkontoret samt an-
ställda i Apotekets olika butiker. 

8. Uttalande från Apotekets hemsida. Apoteket gör nu mycket för att öka sin service 
genom att utöka öppettiderna och öppna nya apotek. Fram till 2008 kommer Apo-
teket AB att öppna 50 nya Apoteket shop och utöka öppettiderna så mycket att det 
motsvarar cirka 20 nya apotek. Det rör sig om cirka 40 000 timmar utökat öppet-
hållande mellan 2005 till 2008. Apoteket Berguvens utökade öppettider är en del i 
detta arbete. Apoteket arbetar också med att korta kötiderna.  
 
– Precis som alla andra vill vi ha nöjda kunder. Och det är därför vi nu satsar myck-
et resurser och kraft för att ge en så bra service som möjligt, säger Thony Björk, 
kommunikationsdirektör på Apoteket AB. Apoteket (2005) 

5.6 Väntetid 
Väntetiden på Apoteket varierar från stad till stad och definetionen av väntetid skiljer sig från person till 
person. 

5.6.1 Observation 
Under vår studie utanför Apoteken observerade vi respondenter och kunde konstatera att 
deras tidsuppfattning inte stämde överens med verkligheten. Deras svar i praktiken var inte 
riktigt verklighetsbaserade. Detta gäller inte all våra respondenter, då vi enbart gjorde en 
del stickprov. Dessa stickprov var dock tillräckliga för oss för att vi skulle kunna skapa oss 
en uppfattning om hur respondente 
resonerade. I detta fall angående väntetiden just den dagen då de hade besökt Apoteket.  

5.6.2 Kunden 
Väntetiden är den ungefärliga tiden från det att en kund kommer in till Apoteket och tar en 
kölapp tills att kunden har blivit expedierad och betalat för sin medicin eller receptfria vara. 

Kunden relaterar sin väntetid som den tid han/hon tillbringar inne på Apoteket. Ifall nå-
gon medicin är slut för tillfället och denna beställs av receptarien tills morgonen därpå, 
uppfattar inte kunden att den väntan är den aktuella väntetiden. I vår undersökning var det 
enbart besöket på Apoteket som avspeglades mot kunderna. 
 
 
 

5.6.3 Apoteket 
Apotekets väntetid kan ses i två olika led.  
 
Kund 
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Det första ledet är kunden, då receptarien kan få vänta på kunden tills han/hon har tagit 
fram sitt Apotekskort och recept (pappersrecept). I de fall kunden har ett E-recept, kan re-
ceptarien få vänta på att kunden tar upp sin legitimation och kan legitimera sig. Det finns 
även fall då receptarien ropar ut ett nummer via könummersystemet och kunden 
nte ser eller hör att det är dennes tur. I vissa fall kan även receptarien ropa upp nummer då 
en kund har slängt sin nummerlapp på grund utav brist på tid.  
 
Leverantör 
Det andra ledet är Apotekets leverantörer. Det förekommer att Apoteket inte alltid har 
kundens medicin på lager. I dessa fall får receptarien beställa hem medicinen till kunden 
och det är olika lång tid för olika sorters mediciner beroende på hur lätt det är att få tag på 
medicinen. 

6 Effektivisering av Apotekets väntetider. 
Vi kommer nedan att presentera våra olika förslag angående effektivisering kring Apotekets långa vänte-
tider i detta kapitel. 

6.1 SMS 
SMS är en funktion som finns på mobiltelefonen. Det är ett snabbt sätt för att leverera in-
formation i kompakt form snabbt och effektivt. Mobiltelefonerna på marknaden idag har 
funktionen SMS. Tanken är att SMS funktionen ska kunna underlätta det administrativa ar-
betet för de anställda på Apoteket samt att väntetiden inne på Apoteken skall kunna kortas 
ned. Långa väntetider på Apoteket idag bidrar till missnöjdhet hos kunderna. För att öka 
servicen gentemot kunden samt att kunna fördela arbetsuppgifter och kunna föra timpro-
gnoser för personalen för att få en jämnare belastning. När Apoteket har fått in rutinen i 
sitt arbete med SMS funktionen kommer risken för felpaketering och väntetider att minska. 
Läs mer om felpaketeringar inom Apoteket  i rubrik 5.5 se artikel 4.  

I dagsläget finns det ett flertal informationskanaler i ett företag. Fördelen är nu att dessa in-
formationskanaler blir samlade till ett ställe. Kunden väljer själv vilken typ av information 
han eller hon vill ha till mobilen. Det finns olika sorters information och behov som rör 
den medicin och den kund som skall hämta ut sin medicin.  

Nedan presenterar vi kortfattat ett urval med företag som tillhandahåller liknande tjänster 
via SMS och WAP som skulle kunna vara till hjälp vid användningen av vår lösning. 

 MobilisTM: erbjuder allt man behöver för att bygga mobila datatjänster och kan 
hantera stora volymer hos en operatör. Mobilis används för att skapa mobila tjäns-
ter åt mindre företag Wireless Independent Provrider (2005i). 

 SMS TinyTool: ett verktyg för massutskick av SMS-meddelanden. Företaget er-
bjuder möjlighet till dubbelriktad kommunikation och PushSMS, vilket är SMS-
meddelanden med WAP-länk i. Tjänsten är integrerad med Windows och använda-
ren behöver en Internetförbindelse och ett abonnemang hos WIP Wireless Inde-
pendent Provider (2005ii). 

 smsAlert: erbjuder snabb kommunikation med direkta budskap till individer eller 
grupper inom företaget. SMS-Alert (2005). 
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 SMS-Teknik: tjänsten SMS-connect erbjuder möjligheten att skicka SMS och e-
post till kunder och anställda världen över. Kan hantera kontakter i Outlook och 
Windows adressbok samt göra import av dessa. SMS-Teknik (2005). 

 Densitet: specialiserat på mobila lösningar och trådlösa teknologier. Företaget er-
bjuder produkter som ger möjlighet att snabbt komma igång med mobila lösningar 
(Densitet, 2005). 

6.1.1 Kostnadsexempel: smsAlert 
SmsAlert ska skapa trygghet och fungera som ett vanligt arbetsverktyg eller enbart för 
eventuell krishantering för att förbättra kommunikationskanalen (smsAlert, 2005). 

Teknisk beskrivning – mottagaren kan nås med ett SMS oavsett operatör, då den är byggd 
på en webbplattform med direktkoppling till Vodafone SMS-central. Plattformen är byggd 
för hantering av stora mängder SMS och har höga krav på säkerhet och driftsäkerhet. 

Anslutningsavgift för smsAlert: 2500 kr * 

Månadsavgift SMS-tjänst: 500 kr * 

Kostnad per skickat SMS: 1,50 kr * 

• (samtliga priser är exklusive moms)  

6.2 Vårt förslag på effektivisering – SMS-tjänster inom Apote-
ket. 
I lösningsförslaget som presenteras nedan förklarar vi läkarens och Apotekets roll. 

Läkaren har fortfarande sin passiva roll i systemet. Då det som fodras utöver det vanliga är 
några extra musklickningar för att få i väg den viktiga informationen till Apoteket. 

Läkare 

1. Läkaren skriver i den vanliga informationen i formuläret för E-recept som förut. 

2. Läkaren väljer ett av tre alternativ:  

1. Alternativ 1: Hämta ut medicin direkt med hjälp av sms funktion. 

2.  Alternativ 2: Medicin skickas hem till bostad eller till ett Apoteksombud. 

3. Alternativ 3: E-recept skickas till alla Apotek. 

       3.  Läkaren trycker på fortsätt och går vidare.  

1. Vid val av alternativ 1: letar läkaren upp den aktuella staden i listan. Sedan letar 
läkaren upp det aktuella Apoteket som patienten har uppgett. Läkaren trycker 
på fortsätt och kommer tillbaka till startsidan och informationen sänds vidare 
till det förutbestämda Apoteket. 

2. Vid val av alternativ 2: fortsätter läkaren genom att trycka på sänd. Apoteket har 
redan patientens uppgifter angående hemadress och eventuellt Apoteksombud. 

3. Vid val av alternativ 3: fyller läkaren i ett av två olika alternativ: 
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•  Sms anländer till patientens mobiltelefon när E-recept har anlänt till 
Apotekets databas. 

• Ingen Sms-funktion. 

Läkaren trycker på fortsätt och återgår till startsidan. Därefter sänder läkaren vidare 
informationen till Apoteket. 

Apoteket  

Apotekets roll blir den aktiva i systemet då det eventuellt kan behövas speciell personal 
vid medicinpaketeringen och för att kontrollera mailboxen som omfattar alla E-recept.  

1. Recepthanteringspersonalen kontrollerar mailboxen inom bestämda tidsinter-
valler. Mailboxen består av tre delar. 

• E-recept som ska paketeras direkt. 

• E-recept för hemleverans eller till Apoteksombud. 

• E-recept utan sms-funktion och hemleverans. 

Vid hantering av E-recept som ska packas direkt. 

Steg 1: Receptarien skriver ut receptet och paketerar all medicin. 

Steg 2: Därefter fyller receptarien i funktionen skicka sms och klickar 
på OK. 

Steg 3: Smset skickas till kundens mobiltelefon och meddelar att me-
dicinen finns att hämta på Apoteket.  

Vid hantering av E-recept för hemleverans: 

Steg 1: Receptarien skriver ut receptet och paketerar all medicin. 

Steg 2: Därefter lägger receptarien medicinen på en specifik plats för 
leverans till kund eller Apoteksombud. 

Steg 3: Posten hämtar och distribuerar paketet.  

Vid vanlig hantering av E-recept utan sms-funktion och leverans.  

Hanteringen sker som vanligt det vill säga över disk eller i olika zoner på Apo-
teket. 

6.2.1 Kunden 
För att kunden på ett smidigt sätt ska kunna hämta ut sin paketerade medicin skall det fin-
nas en specifik kassa för detta ändamål utan könummersytem. Kunden ställer sig i kön, när 
det är dennes tur visar han eller hon upp sin legitimation. Receptarien slår in kundens per-
sonnummer i databasen och får fram den aktuella informationen för att konstatera vilken 
medicin kunden ska hämta. Betalning av medicin sker i samma kassa för att underlätta för 
kunden samt andra kassor på Apoteket. 

Beroende på hur lång kön är för tillfället, är det viktigt att Apoteket anpassar antalet re-
ceptarier i kassan. Det är viktigt att Apoteket redan från början gör tidsprognoser på deras 
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kundflöde för att kunna förutsätta hur mycket personal som behövs vid olika tider på dyg-
net.  

6.2.2 Förutsättningar 
Förutsättningen för att detta ska fungera ligger helt och hållet i Apotekets intresse. Därför 
är det viktigt att Apoteket informerar kunderna om lösningen samt att kunderna anmäler 
sig till funktionen innan han eller hon gör ett besök hos läkaren. Det går inte att använda 
sig av funktionen utan att ha anmält sig hos Apoteket. Apoteket ska behandla uppgifterna 
som kunden lämnar enligt PUL 

Vid anmälning för att tillämpa funktionerna får kunden kontakta Apoteket eller gå via In-
ternet och fylla i ett specifikt formulär angående aktuella uppgifter. Vid anmälning av hem-
leverans är det viktigt att Apoteket informerar om den aktuella avgiften som gäller för hem-
leverans. 

Det är viktigt att poängtera att det inte är läkarens uppgift att anmäla patienten till dessa 
funktioner, dessutom skall inte läkaren behöva påminna sin patient i fall de har någon av 
dessa ovanstående funktioner. 

Patienten måste alltid säga till läkaren om han eller hon vill utnyttja sin funktion, annars 
skriver läkaren ett E-recept efter de ordinarie föreskrifterna. 

7 Apotekets onlineshop 
I detta kapitel kommer vi att redogöra kort hur Apotekets onlineshop fungerar.  

Du kan välja mellan ett mycket stort urval av receptfria läkemedel och många produkter för 
kropps och friskvård. Under år 2005 pågår också ett experiment om receptexpedition via 
www.apoteket.se. Det är 1000 kunder som ingår i testet. Försöket pågår i Stockholm, Gö-
teborg, delar av Norrland och Kalmar län.  

Du får dina recept expedierade och kan handla av Apotekets receptfria sortiment. Apoteket 
ger dig rådgivning dygnet runt via webben och på telefonen. Läkemedlen levereras inom 
48-72 timmar. Apoteket levererar din beställning hem till dig men du kan också hämta den 
på ett Apotek eller hos ett Apoteksombud. Du betalar med kontokort via Internetbank el-
ler om du har delbetalning via faktura.  

Som registrerad kund finns dina recept alltid tillgängliga på webben och redo för att beställa 
. Du loggar in med en personlig kod, du väljer direkt vilka recept du vill hämta ut. Du kan 
även hantera anhörigas recept om du har ansökt om fullmakt. All information om dina lä-
kemedel visas på ett smidigt sätt på ditt digitala recept. Dessutom har du en översikt om 
dina mediciner med information om priser, datum för inköp och rabatter. Du har direkt 
kontakt med högkostnadsregistret så att du kan se din aktuella status och läsa mera om lä-
kemedelsförmånen. Apoteket (2005) 

7.1 Olika scenarion med Apotekets kunder 
Birgitta är 71 år och pensionär sedan 6 år tillbaka. Hon bor tillsammans med sin make 
Hans som är 76 år och också pensionär, de bor i ett hus ca 1 mil ifrån närmsta apotek. 

Sms-funktion 
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Både Birgitta och Hans har en varsin mobiltelefon, men de är inte vana vid att skicka sms 
via sina mobiltelefoner. 

               
Figur 7  Eget exempel på SMS-funktion 

Lösningsförslag: Här är huvudsaken att de båda har en varsin mobiltelefon. Med vår lös-
ning behöver Apotekets kunder inte kunna skicka sms. Däremot är det tvungna att kunna 
öppna upp ett sms och avläsa det. Dagens mobiltelefoner ställer oftast en fråga om kunden 
vill avläsa ett sms eller ej. Vid Ja, trycker kunden på mobiltelefonens Ja- knapp. I smset får 
kunden informationen som han eller hon har begärt. 

Rune är 56 år och bor i en lägenhet centralt i en storstad tillsammans med sin fru Anita 
som är 53 år. Rune är miljö och säkerhetsansvarig på ett större företag. Anita arbetar som 
ekonomiansvarig på samma företag. Båda äger en varsin mobiltelefon, dessutom så har de 
bredbandsuppkoppling hemma i deras bostad. De har ca 1 kilometer till närmsta Apotek. 

Lösningsförslag: I detta fall kan både Agnetha och Rune använda sig av sms-funktionen 
samt hemleverans. Troligtvis väljer det inte hemleverans då de har 1 kilometer till närmsta 
Apotek. De kan även använda sig av Apotekets onlineshop.  

Mikaela är 29 år, ensamstående med småbarn och arbetslös. Hon bor i en förort till en mel-
lanstor stad och har ca 6 kilometer till närmsta Apotek. Mikaela äger en mobiltelefon, men 
har inget Internet hemma i sin bostad. Däremot så har hennes föräldrar bredbandsupp-
koppling. 

Lösningsförslag: Mikaela kan använda sig av sms-funktionen samt hemleverans då det 
kan underlätta för henne eftersom att hon är ensamstående med småbarn. Vill hon använda 
sig av onlineshopen kan hon använda sina föräldrars Internetuppkoppling. 

Sören är 87 år, pensionär och änkeman, han bor själv i egen lägenhet och har enbart fast te-
lefoni. Sören får hjälp av hemtjänsten cirka en till två gånger i veckan med städning och in-
handling av matvaror med mera. Dessutom så har Sören blivit beviljad färdtjänst. Sören 
bor i en mindre förort till Sveriges huvudstad. Det närmsta Apoteket till Sören är ca 5 ki-
lometer. 

 

 

 

 

 

 
Hemleverans 
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Figur 8  Eget exempel på hemleverans-funktion 

Lösningsförslag: Sören måste anmäla sig via Apoteket för att kunna använda sig av hem-
leverans-funktionen. När Sören är hos läkaren och ska få en medicin utskriven är Sören 
tvungen att uppge att han vill ha hemleverans av sin medicin till läkaren. Sören är beviljad 
hemtjänst och genom hemtjänsten kan han ge sin fullmakt till deras personal så att de kan 
beställa hans medicin via nätet och även på detta sätt få medicinen hemlevererad till sig. 

Agnetha är 37 år och arbetar som handikappsombud på ett sjukhus. Hon bor ensam i en 
bostadsrätt i en mindre stad och är rullstolsbunden. Agnetha kör bil själv till jobbet och till 
andra vardagliga sammanhang. Dessutom så har Agnetha både Internet och mobiltelefon. 
Närmsta Apotek från Agnethas hem är 2-3 kilometer. 

       
          

      

         
Figur 9  Eget exempel på Internet & hemleverans-funktion 

Lösningsförslag: Agnetha har alla möjligheter till att kunna utnyttja alla de olika lösningar 
som finns. Hon kan använda sig av sms-funktionen samt hemleverans. Eftersom hon även 
har Internet hemma så kan hon beställa medicin via nätet för att få det hemlevererat. Med 
tanke på att hon är rullstolsbunden kan det underlätta för henne att få sin medicin hemle-
vererad. 

Thomas är 23 år och informatikstuderande i en universitetsstad och har tillgång till Internet 
både hemma och på universitetet. Dessutom så har Thomas en mobiltelefon som kan 
kopplas upp mot Internet. Närmsta Apotek för Thomas är 3 kilometer. 

Lösningsförslag: Även för Thomas ser möjligheterna ljusa ut. Han har all teknik för att 
kunna utnyttja våra lösningar. 

Bengt och Katarina är 61 år båda två och bor i en förort till en mindre stad. Bengt arbetar 
som produktionsanställd på en industri. Katarina sitter som kassabiträde i en mindre mataf-
fär i förorten de bor i. Varken Bengt eller Katarina äger en mobiltelefon eller har Internet 
hemma. Närmsta Apotek ifrån deras hem är 5-6 kilometer. 

Internet & hemleverans 
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Lösningsförslag: Detta par har varken mobil eller Internet, men det hindrar dem ändå 
inte för att kunna utnyttja en viss funktion. De kan besöka Apoteket för att anmäla sig för 
hemleverans av medicin. När de sedan är på besök hos sin läkare är det bara att tala om för 
läkaren att de vill få sin medicin hemlevererad eller till ett Apoteksombud. 

Lisa är 36 år och Mikael är 34 år, tillsammans bor de med sina barn ute på landet. De driver 
en familjegård tillsammans sedan 5 år tillbaka. De har både Internet och en varsin mobilte-
lefon. Närmsta Apotek för denna familj är 3 mil, men däremot så finns det ett Apoteksom-
bud 1.5 mil ifrån deras hem.  

Lösningsförslag: Denna familj har även här alla förutsättningar att utnyttja alla våra olika 
lösningar, men eftersom att de har långt till närmsta Apotek är det troligt att de går in via 
webben för att beställa via hemleverans till ett Apoteksombud. Dessutom så kan de anmäla 
sig på Apoteket för att få hemleverans eller leverans till deras Apoteksombud. 

8 Analys 
Apoteket tillhör kategorin av företag som känner till sina brister och försöker att tillämpa informationslo-
gistik i den mån de besitter denna kunskap. Syftet och grunden till detta arbete var att  förklara hur SMS 
kan agera som hjälpmedel inom effektiviseringen av väntetiderna i samband med recepthantering och recept-
fria varor.  

8.1 Våra lösningar: SMS-funktion och hemleverans 
De lösningar som vi har kommit fram till för att effektivisera Apotekets väntetider är anpassade efter 
Apotekets kunder. Kunderna skall kunna finna en lösning som passar individen. 

8.1.1 Olika scenarion 
I arbetet har vi skapat scenarion för hur Apotekets kunder lever och hur de på bästa sätt 
ska kunna ta del av våra lösningar. Med hjälp av teknikens framsteg och våra lösningar ska 
informationen på ett lättare sätt komma ut till Apotekets kunder. Vikten av att kunna till-
handahålla informationen vid rätt tidpunkt har blivit en prioritet. Kunderna kräver mer och 
mer av företaget och för att företagen ska kunna utvecklas i samma takt som samhället så 
krävs det att förändringar sker. 

8.1.2 SMS 
Ett sms hanterar max 160 tecken och skickas via det digitala nätet. I ett sms kan informa-
tion som krävs för att kunden ska vara nöjd rymmas. 

En av våra lösningar angående effektiviseringen omfattar dagens sms-funktioner. I och 
med att vi tog del av SCB´s undersökning angående Sveriges befolkning och deras tillgång 
till mobiltelefoner, så kan vi fastslå att 96 % av befolkningen mellan 16-74 år har tillgång till 
en mobiltelefon. Detta innebär att dessa personer kan ta del av vår lösning som omfattar 
sms-funktionen.  
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8.1.3  Hemleverans 
De kunder som är beviljade färdtjänst kan få problem när Apotekets väntetider är för 
långa. Det kan vara svårt för dem att beräkna hur långa deras besök på Apoteket kommer 
att vara för tillfället.  

I och med vår lösning där Apotekets kund kan anmäla sig för att få sin medicin hemleve-
rad, behöver dessa kunder inte använda sig av färdtjänst när de skall till Apoteket. Istället så 
använder dig sig av hemleveransen, vilket underlättar för dem. 

Hemleverans är inte enbart för de kunder som är beviljade färdtjänst, utan denna funktion 
kan utnyttjas av Apotekets alla kunder. Däremot så kan detta behov vara större hos vissa 
kunder. Det kan vara kunder som har långt till närmsta Apotek eller som inte hinner med 
att besöka Apoteket överhuvudtaget på grund av andra skäl. 

8.2 Informationsflödet och det fysiska flödet 
Paulson. U. m fl (2002) förklarar att informationsflödets huvuduppgift är att administrera 
de fysiska flödena. Detta behövs för att få de fysiska flödena effektiva. Informationsflödet 
har ett nära samband till det fysiska flödet. Informationsflödet i detta sammanhang speglar 
informationen mellan läkare, Apotek och kund. 

Enligt Paulsson. U m fl (2002) så är det fysiska flödet det mest påtagliga och består först 
och främst av själva varorna. Det fysiska flödet inom Apoteket är varan som ska paketeras 
av receptarien och hämtas av kund. E-receptet som skrivs av läkaren skickas elektroniskt 
direkt till Apoteket. 

8.3 Effektiviteten inom Apoteket  
Ett aktuellt informationsflöde skapar möjligheter för Apoteket att kunna effektivisera sig 
inom många punkter. 

Effektiviteten yttrar relationen mellan i vilken omfattning man når fastställda mål, det vill 
säga nyttan av en närmare bestämd tjänst eller åtgärd - och resursförbrukningen för denna 
tjänst eller åtgärd Grund, J (1991). Därför skall SMS-funktionen fungera som komplement 
till E-receptet för att underlätta för kunden vid avhämtning samt för att receptarien ska 
kunna balansera sin tid på bästa sätt. Apoteket måste skapa en balans för att kunna minska 
sina väntetider. Detta kan bland annat göras genom att Apoteket studerar sin inre och yttre 
effektivitet så att arbetet flyter på och att det finns tillräckligt med personal när det är hög 
belastning i organisationen. 

8.4 Vår undersökning 

8.4.1 Väntetiden 
Vi valde att använda oss av en fråga där vi ville få reda på hur länge de hade fått vänta tills 
de blev expedierade under deras senaste besök på Apoteket. De flesta svarade mellan 5-10 
minuter, men det fanns undantag då väntetiden hade uppgått till 20 minuter eller mer. 

Då vi var placerade utanför Apotekens entréer när vi utförde vår enkätundersökning kunde 
vi själva bedöma tiderna för en del kunder. Vi kunde med våra egna ögon se att för vissa 
kunder tog det mer än 5-10 minuter innan de blev expedierade, men vi kunde inte ifrågasät-
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ta deras svar när vi sedan intervjuade dem för vår undersökning. Vår avsikt var inte att på-
verka respondenternas svar, utan istället ville vi få deras egna uppfattningar. 

8.4.2 Väntetiderna i allmänhet 
I vårt examensarbete har vi pekat på att väntetiderna på Apoteket är för långa. Apotekets 
kunder och Apotekets ledning är överens om att väntetiderna i dagsläget är för långa.  Vi 
har i vår enkätundersökning fått fram siffror som pekar på missnöjdhet bland en stor del av 
Apotekets kunder.  

När vi började med denna studie hade vi enbart våra egna värderingar och erfarenheter att 
vila på. Det var efter detta vi utformade en enkät och begav oss ut för att ta reda på vad 
resterande kunder till Apoteket tyckte. Undersökningen visade att flera kände som oss be-
träffande väntetiderna på Apoteket. Svaren vi fick var de svar vi hoppades på att få, trots 
att vi var medvetna om att de eventuellt inte var helt självklara. En fråga vi då ställer oss är: 
Vad är skälig väntetid? 

Vi kan själva inte besvara frågan då vi inte vet vad definationen av skälig väntetid är. Där-
emot är vi ense om att i dagsläget är väntetiden på Apoteket för lång för kunden i allmän-
het. 

8.4.3 Observation av Apotekets kunder 
Under vår studie som vi utförde på Apotekets olika kunder observerade vi en del av våra 
respondenter angående deras svar på hur lång tid det hade tagit för dem tills de blev expe-
dierade. I många fall insåg vi att de uppgav förkorta tider, då de inte hade någon verklig 
tidsuppfattning. Varför? 
 
Det kan spekuleras en del i detta. Vi förmodar att kunden överhuvudtaget inte varit besvä-
rad över den tid han/hon har fått tillbringa på Apoteket den dagen. Kunden kan ha träffat 
en bekant under besöket och sett den tiden som trevlig då han/hon har kunnat samtala 
med den bekanta. I vissa fall kanske kunden har ägnat sin väntetid på att gå igenom eller 
leta upp receptfria varor ur Apotekets sortiment som också var för avsikt att inhandlas un-
der besöket. Det kan också ha berott på att kunden har suttit ned i lugn och ro och läst 
Apotekets tidning och på grund utav det har kunden inte uppfattat den tiden som han/hon 
har fått vänta. 

8.4.4 Avståndet till Apoteket 
För att vi skulle kunna få reda på hur långt kunderna hade till närmaste Apotek ställde vi 
denna fråga till våra respondenter. Resultatet visade att de flesta hade mellan 0-5 kilometer 
till närmaste Apotek hemifrån. Det förekom fall då en del respondenter hade 11 kilometer 
eller längre. I dessa fall är vår lösning med hemleverans ett bra alternativ för dessa kunder. 

8.4.5 Könsmajoritet 
Majoriteten av respondenterna var kvinnor, vilket bidrar till att vi antar att det är mest 
kvinnor som utför ärenden på Apoteken inom just de olika städerna som vi utförde vår 
undersökning. Vi antar att det ser ut ungefär likadant i resterande städer i landet. 
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8.4.6 Service och anpassningar 
När det gäller frågan angående Apotekets service, kan vi se att Apotekets service är väldigt 
hög, då det var en hög andel av respondenterna som ansåg att servicen var bra. De flesta 
respondenterna ansåg att de fick bra och innehållsrika svar på de frågor de ställde receptari-
erna angående deras mediciner de hämtade ut. När vi tänker efter så är det en huvuduppgift 
som receptarien måste utföra korrekt. Kan inte receptarien ge rätt service angående infor-
mationen för de läkemedel de säljer, kan det bidra till förödande konsekvenser i form av 
felbehandlingar av läkemedlen för kundens räkning. Det finns kunder som kan ha lässvå-
righeter eller synskador, då är det viktigt att receptarien har informerat kunden korrekt be-
träffande den aktuella medicinen. 

Angående Apotekets anpassningar för funktionshindrade och äldre svarade majoriteten att 
de ansåg att anpassningarna var bra överlag. Det fanns en del respondenter som hade en 
del mindre påpekningar angående vissa Apoteks golvytor och entréer.  

Om kunden inte har ett funktionshinder, kanske kunden inte heller har funderat över de 
problem som kan uppstå för funktionshindrade i samband med ett Apoteksbesök. De fles-
ta som intervjuades i vår undersökning var utan synliga funktionshinder och det kan ha bi-
dragit till det resultat vi fick fram i denna fråga. Det fanns en del respondenter som inte 
hade någon uppfattning om frågan överhuvudtaget och det antar vi beror på att de inte har 
haft något behov av att tänka på Apotekets anpassningar för funktionshindrade eller äldre. 

8.5 Statligt ägt 
Sveriges största företagare är den Svenska staten och Apoteket ägs av dem samt Apoteket 
AB´s pensionärsstiftelse. Dessutom så är Apoteket ett monopolistiskt företag, vilket inne-
bär att inga andra butiker kan sälja de mediciner och produkter som Apoteket säljer. Vår 
undersökning visade att ett antal respondenter gärna hade kunnat tänka sig att handla re-
ceptfria mediciner och andra produkter i dagligvaruhandeln. Genom att ta bort monopolet 
på vissa av Apotekets produkter skulle Apotekets väntetider kunna kortas ned. I och med 
att de är de enda som säljer dessa varor innebär det att kunderna inte kan handla dem på 
något annat ställe än Apoteket. 

8.6 Apotekets lösning 
Apotekets onlineshop som för tillfället är ett test och bara kan användas av ett fåtal männi-
skor, ser vi som ett tecken på Apotekets nytänkande och informationslogistika tänkande. 

I detta fall passar denna funktion kunder som har färdtjänst eller har långt till närmaste 
Apotek. Även personer som är väldigt upptagna eller arbetar sent in på kvällarna har chan-
sen att kunna få sin medicin eller andra varor från Apoteket. Dessutom så finns det perso-
ner som har kroniska sjukdomar och dessa personer brukar i allmänhet äta samma medicin 
i flera år framåt. De vet redan hur de skall inta sina mediciner samt hur deras biverkningar 
och dylikt artar sig, därför är detta ett bra substitut för att istället behöva besöka Apoteket 
för varje gång de är i behov av sin medicin. 

Vi hoppas att Apotekets test kommer att bli en funktion som kan öppna nya möjligheter 
för alla Apotekets kunder, då vi själva anser att deras onlineshop är väl genomtänkt och ett 
bra substitut för de som inte kan besöka Apoteket.  
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8.7 Vad kunde vi ha gjort annorlunda? 
Oftast när man sitter och skriver på ett arbete och har utfört en undersökning som har ett 
syfte till arbetet, då kommer man på olika saker som kunde ha gjorts på andra sätt under 
arbetets gång. 

8.7.1 Utformning av enkäten 
Vi har under arbetets gång träffat på dessa funderingar och de har mest handlat om vår en-
kätutformning. Eftersom att vi inte hade gått någon kurs i metodik under vår tid som stu-
denter, så hade vi heller inga förkunskaper om hur en enkät skulle utformas. 

Däremot så påbörjade vi en kurs i metodik under andra perioden av vår sista termin, innan 
den kursen hade påbörjats så hade vi också redan utformat vår enkät samt utfört vår under-
sökning. 

Under de föreläsningarna som behandlade ämnet enkätundersökningar, kom vi på en del 
saker som vår enkät inte skulle ha innehållit. Något som skulle undvikas i en enkät var Ja 
och Nej-frågor. I vår enkät har vi använt oss av en sådan fråga angående frågan ifall de 
uppfattade att Apotekets väntetider i allmänhet var för långa. Däremot så har vi använt oss 
av en rad under denna fråga där vi kan skriva in respondenternas kommentarer till frågan. 
På så sätt har vi fått mer information om vad de tycker, i detta fall att många respondenter 
ansåg att väntetiderna var alldeles för långa när det gällde recepthanteringen. 

Under metodikkursen tog de även upp vikten av att använda sig av olika skalnivåer i en en-
kät och vår enkät innehåller överhuvudtaget inga skalnivåer. Trots denna brist så har vi 
garderat oss på samma sätt som i frågan om Apotekets väntetider i allmänhet. Vi har här 
lagt in en rad för kommentarer, vilket har utökat vår information om vad respondenten har 
haft för åsikt i frågan vi ställt. 

Vi pratade även med vår föreläsare angående våra brister i vår enkät och berättade även för 
honom att vi hade lagt till speciella rader för kommentarer där vi själva kunde anteckna de 
svar respondenterna gav oss. Han ansåg att detta komplement var en bra lösning på de 
brister vi hade i vår enkät. 

Trots våra brister så anser vi att vi har fått de svar vi sökte i vår undersökning. 

8.7.2 Avgränsning 
Under arbetets gång så har vi haft tendenser till att ändra vår inriktning i arbetet. I början 
hade vi för avsikt att vara fokuserade på att behandla ämnet Färdtjänst och Apotekets vän-
tetider. När vi hade kommit in en bit i arbetet så ändrade vi inriktning, då las fokus enbart 
på Apotekets väntetider. När vi hade utfört vår enkätundersökning var det självklara valet 
att enbart inrikta oss på att effektivisera Apotekets väntetider genom våra lösningar 

Om vi hade gjort en avgränsning mycket tidigare i vårt arbete så hade vi kunnat fokusera 
oss på ämnet betydligt tidigare och det hade sparat oss mer tid. 

Trots detta så är vi mycket nöjda med det vi har åstadkommit och anser att de resultat vi 
har fått fram är relevanta för Apoteket AB samt deras kunder. Dessutom så har vi uppfyllt 
vårt syfte, vilket var att utarbeta ett antal förslag på att kunna effektivisera Apotekets vänte-
tider. 
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9 Slutsats 
Under tiden som vi har skrivit vårt arbete har vi känt oss mer och mer tillgivna till ämnet än vad vi kände 
i början. Allteftersom vi har fått fram fakta om Apoteket AB och läst dagsartiklar om hur kunder samt 
även Apotekets vd Stefan Carlsson uppfattar Apotekets problem beträffande deras väntetider i samband 
med recepthantering. 

I den deduktiva metoden görs en undersökning för att sedan se om premisserna6 över-
stämmer med verkligheten. 

Sporren i det hela har varit att vår undersökning har visat det resultat som vi hade förväntat 
oss, det ledde till vårt brinnande intresse för ämnet. Innerst inne visste vi att vi skulle få 
medhåll från våra respondenter, men att undersökningen visade att det var ett så pass stort 
antal som ansåg att väntetiderna var för långa i allmänhet, var inget vi hade räknat med. 
Den siffran var för oss ett glädjande besked då vi kände att vi hade ett stöd bakom oss ifrån 
våra respondenter. För Apotekets del bör det verkligen vara en varningssignal. 

Induktion bygger på empiri7. Induktion innebär att man drar allmänna slutsatser utifrån 
empirisk fakta (Thurén, T 1991) 

Det är ingen som tvingar Apoteket att korta ner deras väntetider, det ligger enbart i deras 
egna händer när det handlar om deras intresse till detta problem. Om vi tänker efter noga 
så har kunderna ingen annanstans att ta vägen när det handlar om att köpa medicin eller re-
ceptfria mediciner samt Apotekets andra varor på grund utav deras monopol. Därför skulle 
Apoteket kunna strunta i kundernas tankar kring väntetiderna. Under vårt arbete så har vi 
förstått att Apoteket verkligen vill värna om sina kunder och dessutom skapa en trivsam 
miljö för deras anställda. 

Vi anser att det inte bara går att lova kunderna att väntetiderna skall kortas ned till max 5 
minuter. Stefan Carlsson, Apotekets vd har uttalat sig flera gånger via dagstidningar och 
även via Apotekets hemsida där han har beklagat sig över att läget är som det är och lovat 
förändring beträffande väntetiderna och att de skall öppna fler Apotek inom en viss tid 
framöver. 

För att något ska kunna vara sant måste det också kunna vara falskt (Thurén, T 1991 s. 62) 

Det kunderna behöver se är en liten men snabb förändring först så att de kan ge sig till tåls 
tills de stora förändringarna kan implementeras. 

Att Apoteket AB lägger ut ett test på deras hemsida, vilket de kallar för onlineshop är en 
bra lösning på deras problem, men det är viktigt att alla som vill skall få kunna gå med i tes-
tet. Vi ser inga problem med att alla invånare i Sverige kan få delta i detta test. Däremot så 
bör det vara en fördel för Apoteket, då de kan se hur stort intresset för deras test är runt 
om i Sverige. Själva systemet med onlineshopen är väl genomtänkt och ett bra substitut för 
de som inte vill eller kan besöka Apoteket. 

Vår lösning där SMS-funktionen kommer in i bilden är väl genomtänkt från vår sida. Då vi 
fann resultat ifrån SCB´s databas att det fanns fler personer mellan 16-74 år som hade till-
gång till en mobiltelefon än när det gällde frågan om tillgång till Internet. Detta talar för att 

                                                

6 De påståenden som leder till slutsatsen. (Thurén, T 1991) 

7 Erfarenhetsbaserad kunskap 
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vår lösning med sms-funktionen är mer funktionell för alla Apotekets kunder än om de 
skall använda sig av Apotekets onlineshop. 

Våra tankar kring sms-funktionen gör oss självklart medvetna om att inte riktigt alla kan 
tillämpa funktionen, därför la vi in ytterligare en lösning. I detta fall är det hemleveransen 
som skall anmälas först och främst på Apoteket och sen i sin tur uppger patienten det till 
sin läkare. På så sätt undviks denna målgrupp att vara tvungna att använda sig av Internet, 
vilket kan vara ett stressmoment för dem som överhuvudtaget inte har någon datorvana. 

Tänkt leverantör av medicin ut till kund skulle vara posten då Apoteket redan har ett avtal 
med posten via onlineshopen.  

Fördelarna vi kan se med vår sms-lösning är att den skulle bidra till kortare väntetider i 
samband med att kundens besök blir mer välplanerat. Personalen på Apoteket kan planera 
sin tid bättre genom att ha fördelen att färdigpacka kundernas beställningar. Många kan ti
lämpa lösningen med hjälp av mobiltelefonen.  

Nackdelar med lösningen är att eventuellt så behöver Apoteket anställa mer personal för att 
kunna hantera paketeringen av medicin. Detta gäller troligtvis Apotek i större städer där 
genomströmningen av kunder är större. 

Alla kunder kan inte tillämpa sms-funktionen, då det förekommer ett fåtal som inte äger en 
mobiltelefon. 

Apoteket måste dela in sina mediciner i olika kategorier och hur de får hanteras när det 
gäller hemleverans av narkotikapreparat som skickas via posten. 

9.1 Vidare forskning inom ämnet 
För fortsatta studier inom ämnet skulle vi vilja rekommendera att en studie skulle kunna 
genomföras beträffande personal på Apoteket. Studien skulle kunna göras för att skapa en 
uppfattning om hur receptarierna upplever deras arbetssituationen. 

En uppföljning av uttalanden som gjorts i press av Apotekets medarbetare bör undersökas 
för att granska trovärdigheten i deras uttalanden.  

Det skulle även vara intressant att studera onlineshopens påverkan och hur den har funge-
rat samt hur den kommer att brukas i framtiden. 

En annan intressant vinkel skulle vara att analysera arbetet kring informationslogistik på 
Apoteket. 

I och med dessa ord vill vi överlämna våra tankar till de som har intresse för att fortsätta 
studien. 
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