
  

Institutionen för Kemi och Biomedicin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete 

 

 

 Charlotte Johansson 

Huvudområde: Farmaci 

Nivå: Grundnivå 

Nr: 2014:F13 

 

Förtroende genom kunskap och 

kommunikation 

– en enkätundersökning om kundens förtroende för 

farmaceuten vid generikautbyte –      
 

 



 

Förtroende genom kunskap och kommunikation 
– en enkätundersökning om kundens förtroende  

för farmaceuten vid generikautbyte – 

 
Charlotte Johansson 

 

Examensarbete i Farmaci 15hp 

Filosofie kandidatexamen 

Farmaceutprogrammet 180hp 

Linnéuniversitetet, Kalmar 

 
 

Handledare  
Helena Meldré, universitetsadjunkt Institutionen för medier och journalistik 

 Linnéuniversitetet, Kalmar 

 SE-391 82 KALMAR 

  

 

Examinator  
Ann-Christin Koch-Schmidt, universitetslektor Institutionen för Kemi och Biomedicin 

 Linnéuniversitetet, Kalmar 

 SE-391 82 KALMAR 

 

 

 
 

 

Sammanfattning 
 

Bakgrund: Sedan 2002 är apotekspersonal enligt lag skyldiga att erbjuda kunden det läkemedel som har 

lägst pris inom utbytesgruppen. Bakgrunden till lagen är att det generiska utbytet innebär en besparing åt 

såväl samhälle som den enskilda kunden. För en del innebär utbyte inte några problem men för andra kan 

det vara förknippat med biverkningar och terapisvikt eller förvirring när tabletter och förpackningar byter 

utseende. Läkemedelsverket och TLV har tagit fram ett informationsmaterial som stöd för förskrivare och 

farmaceuter i kommunikationen med patienten om generiskt utbyte och en folder finns även som är riktad 

till patienten. Med samma information från förskrivare och farmaceut tror man att patientens tillit till 

generiska läkemedel ska öka och därmed också följsamheten.  

Syfte: Mot bakgrunden av att generiskt utbyte kan innebära en del problem var syftet med den här studien 

att undersöka kundens förtroende för farmaceuten i just den här kundgruppen. Förtroende handlar om både 

kunskap och kommunikation och omfattar begrepp som kroppsspråk, engagemang, lyssnade, kunnighet och 

intimitet. Studien skulle också ge svar på om kunden känner sig trygg i situationen att välja eller inte välja 

byte till generiskt läkemedel samt om det finns några skillnader i hur kunden svarat med avseende på kön, 

ålder eller antal läkemedel. 

Metod: Metoden som användes var enkät med fasta svarsalternativ och undersökningen genomfördes på tre 

apotek under två veckors tid. Urvalet bestod av de kunder som blev erbjudna generiskt utbyte av 

farmaceuten och som accepterade att delta efter farmaceutens förfrågan. Enkäten fylldes i och samlades in i 

direkt anslutning till besöket. Undersökningen gav 117 svarande varav 50 var män och 65 kvinnor. 

Medelåldern var 61,8 år och flest svarande 52,2 % använde mellan 1-3 läkemedel. 

Resultat: På fråga om kundens förtroende för farmaceuten svarade 51 % mycket stort och 47 % stort vilket 

gav ett medelvärde på 4,45 på en femgradig skala. Tillsammans med andra frågor om kommunikation som 

också graderades enligt en femgradig skala var det totala genomsnittet 4,63 av 5 . Ca 40 % ansåg dock inte 

att miljön är tillräckligt avskild för att prata om personliga saker. 

Ungefär 40 % ansåg sig ha god kunskap om generiskt utbyte och ungefär hälften höll helt med om att de har 

fått bra information av farmaceuten och att de kände sig bekväma med att farmaceuten frågar om utbyte. Ca 

59 % hade inte fått information från sin förskrivare om utbyte på apotek. 

Slutsats: Kundens förtroende för farmaceuten när generikautbyte är aktuellt är stort till mycket stort. Miljön 

på apoteken behöver ses över för att skapa mer avskilda receptkanaler vilket en stor andel kunder tycker är 

en förutsättning för att diskutera personliga saker men det är även ett krav för farmaceutens tystnadsplikt. 

Genom att öka informationen om generikautbyte till kunden och förbättra sina kunskaper i kommunikation 

kan förskrivare och farmaceuter bidra till att öka kundens känsla av trygghet vid beslut om utbyte. 

 Materialet är för litet för att med statistisk säkerhet uttala sig om skillnader beroende på kön, ålder eller 

antal läkemedel. En tendens som är intressant att undersöka vidare är att kvinnor i större utsträckning valt 

högre positiv ranking än män på många frågor. 



 

SUMMARY 
 

Since 2002, the pharmacist is legally obliged to offer the drug with the lowest price 

in the exchange group to the customer. The law is built on the opportunity, for both 

society and the individual client, to save money that generic substitution offers. It is 

the Medical Products Agency (MPA) that decides which drugs are interchangeable 

and which are regarded as equivalent alternatives. 

 

Customers may choose to approve the proposed drug, select the prescribed and pay 

the difference or choose another within the pharmaceutical benefit and pay the full 

price. For some, the exchange is not a problem but for others it may be associated 

with side effects and treatment failure or confusion as tablets and packaging change 

appearances. MPA and the Dental and Pharmaceutical Benefits Agency (TLV) have 

developed an information support for prescribers and pharmacists in communicating 

with patients regarding generic substitution as well as a folder directed to the patient. 

That prescribers and pharmacists provide the same information is believed to 

increase the patient's reliance on generic drugs and hence compliance. 

 

From the perspective that generic substitution could lead to some problems, the 

purpose of this thesis was to study the trust that customer's in this particular client 

group may or may not have for the pharmacist. Trust is about both knowledge and 

communication and is affected by body language, commitment, listening, knowledge 

and intimacy. Trust is something you earn and in practice this translates to the 

process of creating a relationship with the customer, focusing on the customer, doing 

things for the customer, demonstrate knowledge and showing that you can be trusted. 

Another aim of the study was to examine if the customer in this situation feel 

confident to make the decision whether or not to switch drugs, and also if there are 

any differences in the customers' responds to gender, age and number of medicines. 

 

The method used was survey with fixed response questions and it was handed out to 

customers at three different pharmacies during two weeks. The sample consisted of 

customers who were offered generic substitution by pharmacists and who agreed to 

participate in the survey upon the pharmacist's request. The questionnaire was filled 

out and handed in directly on spot simultaneously with the customer's visit. The 

survey yielded 117 respondents out of which 50 were men and 65 women. The 

average age was 61.8 years and a majority of the respondents, 52.2 %, used between 

1-3 drugs. 

 

In terms of customer trust in the pharmacist, 51 % replied very large, and 47 % large 

resulting in an average of 4.45 on a scale of five. Along with other questions of 

communication that also was graded according to a five-point scale, the overall 

average was 4.63 out of 5. Approximately 40 % did not consider the environment 

private enough to talk about personal things. 

Approximately 40 % felt they had a good knowledge of generic substitution and 

about half agreed entirely that they had received good information by the pharmacist 

about substitution and that they felt comfortable with the pharmacist asking about 



 

substitute medicines. Approximately 59 % had not received information from their 

prescriber about generic substitution in pharmacies. 

 

The conclusion of this study is that, to a large extent, customers that have been 

offered generic substitution have a big or very big trust for the pharmacist. The 

environment at the pharmacies needs to be revised to create more secluded recipe 

channels. A large percentage of customers feel it is essential in case they are to 

discuss personal things but it is also a requirement for the pharmacist's duty of 

confidentiality. 

By increasing the information on generic substitution to the customer and improve 

their communication skills, prescribers and pharmacists may contribute to increasing 

the customer´s confidence in decisions.  

 

The material is too small for statistical significant differences related to gender, age 

and number of medicines. However tendency shown in the data that could be 

interesting to study further is that women to a greater extent than men have chosen 

higher positive rankings on many questions. 



 

FÖRORD 
 

Den här C-uppsatsen är resultatet av ca 10 veckors arbete och motsvarar 

Examensarbete 15hp som ingår i Farmaceutprogrammet 180hp vid 

Linnéuniversitetet i Kalmar. 

Inom ämnet farmaci finns många intressanta områden och att valet föll på att studera 

kundens förtroende för farmaceuten och inte läkemedel var en följd av att människor 

i min omgivning delade med sig av sina erfarenheter av generikautbyte på apotek och 

ren nyfikenhet på mitt framtida yrkesområde. Att skriva examensarbete har varit lite 

av en berg- och dalbana för mig men jag har lärt mig mycket, kommit i mål och 

blivit ännu mer nyfiken. 

Jag vill tacka min handledare Helena Meldré för att ha stöttat mig med värdefull 

kunskap och uppmuntrande ord. Sedan vill jag tacka min familj som ställt upp i vått 

och torrt och fått stå ut med att jag ibland varit mer frånvarande än vanligt samt min 

systerdotter Linn Gabrielsson för goda tips och råd. Ett stort tack till farmaceuterna 

ute på apoteken, vars samarbete gjorde den här undersökningen möjlig.  

 

 

Mönsterås, 2014-03-20 

Charlotte Johansson 
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INTRODUKTION 
 

Under min utbildning till farmaceut har jag flera gånger mött människor som, när de 

fått klart för sig att jag ska arbeta på apotek efter min examen, berättat om situationer 

då de själva varit på apotek för att hämta ut läkemedel som sedan blivit utbytt till 

något likvärdigt alternativ med lägre pris. De har gett uttryck för olika saker som de 

upplevt som problematiska med utbytet exempelvis oro för att det preparat som de 

fått istället inte har samma effekt, att de vid upprepade förnyelser av ett recept har 

fått olika preparat samtliga gånger eller att läkemedlet kostat helt olika varje gång 

trots att det varit samma fabrikat. Jag har då utifrån mina kunskaper försökt förklara 

hur generiskt utbyte och högkostnadsskydd fungerar samt att generika innehåller 

samma verksamma ämne och att utbytet sker för att vi ska spara pengar åt samhället 

samt att det blir billigare för kunden. Några har ”köpt” mitt resonemang medan andra 

har utstrålat tvivel vad jag än har sagt. Några farmaceuter som jag samtalat med om 

förtroende har sagt att de ibland upplever misstro från kunderna som grundar sig i en 

uppfattning av att det är farmaceuten som bestämmer om utbyte. Detta fick mig att 

fundera på vilka problem som generiskt utbyte för med sig och under resans gång 

blev jag nyfiken på om och hur det påverkar kundens förtroende för farmaceuten. 

 

 

Generiskt utbyte 
 

Enligt lagen är ett läkemedel ett ämne eller en kombination av ämnen som påstås 

kunna användas för att behandla eller förebygga sjukdomar (SFS 2002:160). 

Läkemedelsverket godkänner alla läkemedel innan de får försäljas (Ibid). Det 

preparat som först utvecklats av läkemedelsföretag eller liknande verksamhet kallas 

originalläkemedel (Ibid). När läkemedlet godkänts har det registrerande företaget 

patent på försäljning i högst 15 år (Ibid). Efter att patenttiden gått ut kan även andra 

företag registrera preparat med samma aktiva ämne och i samma mängd men under 

ett annat handelsnamn och de kallas då generikaläkemedel (Ibid). 

Parallellimporterade läkemedel importeras från europeiska länder där priset är lägre 

och kan då säljas till ett lägre pris i Sverige (Ibid). 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) bestämmer priser på läkemedel och 

vilka läkemedel som ska ingå i läkemedelsförmånen/högkostnadsskyddet (TLV 

2013. Pris och subvention av läkemedel). Läkemedelsverket beslutar om vilka 

läkemedel som är utbytbara och såväl original-, generika-, samt parallellimporterade 

läkemedel kan bytas ut mot ett likvärdigt alternativ som har lägre pris (Ibid). 

Den totala kostnaden för receptförskrivna läkemedel i Sverige år 2013  

uppgick till ca 25 miljarder kronor (Schiöler 2014). Under 2013 expedierades i 

Sverige ca 73 miljoner recept av vilka ca 31,7 miljoner var genomförda byten 

(eHälsomyndigheten 2014). Apoteken får 10 kr för varje byte. Utan generisk 

konkurrens skulle läkemedelskostnaden vara 8 miljarder kronor högre per år vilket 

motsvara vad det kostar att driva nästen 300 vårdcentraler per år (TLV 2013.  

Informationsmaterial om det generiska utbytet). 
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Högkostnadsskydd 
 

Läkemedelsförmånen är ett högkostnadsskydd och innebär att individen inte behöver 

betala mer än 0,05 x prisbasbeloppet, för närvarande max 2 200 kr, för köp av 

läkemedel under ett år (TLV 2013. Pris och subvention av läkemedel). Rabatten 

fördelas enligt en trappa med ökad rabatt ju högre den sammanlagda kostnaden är 

räknat från periodens start (Ibid). 

Apotekspersonal ska enligt lag erbjuda kunden det läkemedel som har lägst pris inom 

utbytesgruppen och detta kan då innebära ett alternativ till det som vårdgivaren 

förskrivit (SFS 2002:160). Kunden blir meddelad om utbytet och kan välja att 

godkänna detta, alternativt att betala mellanskillnaden för att få det förskrivna 

preparatet eller betala hela beloppet för ett annat likvärdigt preparat inom 

läkemedelsförmånen (TLV 2013. Pris och subvention av läkemedel). Vid speciella 

skäl kan läkaren notera på receptet att läkemedlet inte får bytas ut (Ibid). 

 

 

Informationsstöd till förskrivare, farmaceut och patient/kund 
 

Läkemedelsverket och TLV ger ut informationsmaterialet ”Ett tryggt byte på apotek- 

likvärdigt läkemedel till lägst pris” till förskrivare och farmaceuter som ett stöd i 

kommunikationen med patient/kund om generiskt utbyte (TLV 2013.  

Informationsmaterial om det generiska utbytet). Informationen finns också som 

folder till patient/kund. Budskapet är att generiskt utbyte är till nytta både för den 

enskilde personens ekonomi såväl som för samhällsekonomin (Ibid). Dessutom anser 

man att om patienten får lika information om generiskt utbyte genom hela 

vårdkedjan så öka tilliten till generika vad gäller effekt och säkerhet vilket leder till 

bättre följsamhet hos patienten (Ibid). 

 

 

Förtroende 
 

Förtroende är ett mycket omfattande begrepp och kan inte lätt förklaras med en 

mening. Johansson et al. (2006) skriver om förtroende som ett begrepp som i hög 

grad kan kopplas samman med en risk. 

 

Att ha förtroende för någon betyder inte att man till 100 % litar på 

någon oavsett uppgift och omständighet. Det är snarare så att när vi 

säger att vi har förtroende för någon, eller att någon är pålitlig, 

menar vi underförstått att sannolikheten att han kommer att utföra 

en handling som är till vår fördel, eller åtminstone inte är skadlig, 

är hög nog för att vi ska samarbeta på något sätt med honom. 

 

(Johansson et al. 2006) 
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Förtroendets ekvation, ”The Trust Equation” beskrivs av Green & Howe (2011) som 

”en modell för den som vill vinna och förtjäna förtroende”.  

 

“The Trust Equation”:  F = 
     

 
 

 

F= förtroende, T=trovärdighet, P= pålitlighet, I=intimitet, S=självfokusering 

 

Green & Howe (2011) förklarar att trovärdighet handlar om det vi säger, såväl 

kunskap som hur vi kommunicerar. Man ska se till att vara uppdaterad men också att 

våga medge när man inte vet ökar trovärdigheten (Ibid). Att vara engagerad och 

självsäker, med respekt för både sig själv och den vars förtroende du vill vinna, 

påverkar trovärdigheten positivt (Ibid). Pålitlighet handlar däremot om det vi gör 

(Ibid). Man visar att man är att lita på, att man håller det man lovar (Ibid). Intimitet 

innebär att en person känner sig trygg att anförtro sig till dig, personen är villig att 

utsätta sig för risken att förtroendet missbrukas (Ibid). Självfokusering är placerat i 

nämnaren på grund av att det har väldigt stort negativt inflytande på förtroendet 

(Ibid). Att flytta fokus från sig själv och göra saker för andra ökar förtroendet (Ibid). 

Medvetenhet om hur man själv är och ett gott självförtroende är bra förutsättningar 

för att lyckas med att minska självfokuseringen (Ibid). 

Gillis Herlitz skriver i sin bok Socialgrammatik att förtroende är viktigt för socialt 

samspel och att graden av förtroende påverkar om en människa lyssnar eller inte 

lyssnar till vad du har att säga (Herlitz 2007). Yrkesmässigt förtroende består av både 

yrkeskompetens och kommunikativ kompetens vilket kan vara bra bemötande, bra 

sakkunskap, lätt att kommunicera med, informerar bra och tillgänglig (Ibid). 

Egenskaper som förbättrar kommunikationen är att vara öppen, lyssnande och 

förklarande (Ibid). 

Några kommunikativa begrepp som återkommer i diskussioner kring förtroende och 

tillit och som är viktiga för att inge förtroende är kroppsspråk, engagemang, 

kunnighet, lyssna och intimitet. Dessa begrepp ges en lite grundligare beskrivning 

nedan. 

 

 

Kroppsspråk 
 

En god relation är grunden för att kunna skapa förtroende. I kommunikation är 

kroppsspråket viktigt inte minst vid första mötet med en människa. Att se på kunden, 

möta kunden med ett leende och visa intresse är en förutsättning för att kunna bygga 

en relation (Josephson 2003). Det är också viktigt att ord, betoning och kroppsspråk 

säger samma sak och man upplevs då som ärlig och äkta vilket skapar en trygghet 

hos mottagaren (Herlitz 2007). Att vara medveten och ha kunskap om meddelande 

som sänds icke-verbalt ger bättre förutsättningar att lyckas i kommunikationen 

(Beardsley et al. 2012; Hargie 2011). Genom icke-verbal kommunikation talar vi om 

för andra vad vi har för attityd (Hargie 2011). 
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Engagemang 
 

Att vara engagerad innebär att intressera sig för människan och kroppsspråket är ett 

viktigt komplement när man vill förmedla empati och visa intresse (Beardsley et al. 

2012). När man har en empatisk attityd visar man att man ser människan och vill 

lyssna och förstå dennes tankar, åsikter och behov (Ibid). Tillit från andra vinner man 

genom att visa vilja att lyssna, visa omsorg och medkänsla (ibid.). Med 

kroppsspråket signalerar du detta exempelvis genom ögonkontakt, en avslappnad 

kroppshållning och gärna lite framåtlutad för att minska avståndet (Ibid). Nickar och 

uppmuntrande ord hjälper till att få den andra personen att bli intresserad av att prata 

(Ibid). 

Rösten förmedlar information om talarens engagemang i samtalet (Nilsson & 

Waldemarson 2007). En viktig utgångspunkt för en bra relation är att både ha respekt 

för sig själv och visa respekt för den du kommunicerar med (Ibid). 

 

 

Kunnighet 
 

När vi ska säga något viktigt kan vi använda oss av medvetet kroppsspråk som 

utstrålar självtillit vilket leder till att budskapet uppfattas som trovärdigt (Grundelius 

2009). En speciell klädsel som står för specifik kunskap signalerar kunnighet vilket 

ökar lyssnarens intresse (Ibid). Lika viktig för trovärdigheten är att vi är ärliga med 

att tala om när vi inte vet och våga lita på att ärligheten snarare ökar än minskar 

förtroendet (Ibid). 

Det finns vissa faktorer som man bör tänka på när man ska formulera ett budskap och 

det är: enkelhet, konsistens, tydlig huvudpoäng, budskapets ton, trovärdighet och 

målgruppens behov (Jarlbro 2010). Att vara osäker och ha dålig självkänsla kan leda 

till att man sänder signaler om att inte duga eller inte är att lita på (Nilsson & 

Waldemarson 2007). 

En förutsättning för att uppfattas som kunnig är naturligtvis att man är påläst när det 

gäller fakta och att man inte velar eller vacklar utan är konsistent i sitt budskap. En 

annan aspekt är att försöka vara precis när man ska delge information (Hargie 2011). 

Budskapet blir då klarare och lättare att förstå (Ibid). Exempel på vaga ord och 

formuleringar är: ”de säger”, ”nästan alla”, ”ett stort antal”, ”sorter/faktorer/saker”, 

”kan kanske vara”, ”inte nödvändigtvis”, ”det finns undersökningar som säger att 

produkten fungerar” (Ibid). 

 

 

Lyssna 
 

Att lyssna är en aktiv process där man måste vara uppmärksam och engagerad för att 

förstå ett budskap (Nilsson & Waldemarson 2007). I denna process ingår även att 

lyssna med ögonen, det vill säga lägga märke till signaler som den talande sänder i 

form av exempelvis tonfall och kroppsspråk och analysera betydelsen av det 

outtalade (Ibid). Dessutom är det viktigt att lyssna med ”det tredje örat” vilket 

innebär att lyssna till sina egna reaktioner på vad som sägs och hur det sägs (Ibid). 
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En av svårigheterna med att verkligen lyssna är att inte avbryta, kommentera eller ge 

råd utan låta den andre prata klart (Josephson 2003). 

Det är också viktigt att ha tålamod och lyssna färdigt utan att döma eller kategorisera 

människor (Nilsson & Waldemarson 2007; Grundelius 2009). Om vi istället är 

medvetna om att människor är olika, reagerar olika och kan bedöma människor i den 

situation de är vinner vi äkthet i samtalet (Ibid). 

Människors vilja att lyssna är beroende av om de känner förtroende för personen 

(Herlitz 2007). För att inge förtroende måste man vara aktiv som lyssnare och ge 

feedback i form av nickar, små ord och frågor som gör att personen känner sig sedd 

(Ibid). Det är också viktigt att kommunikationen sker på rätt språklig nivå för att inte 

den andra personen ska tappa intresset för att lyssna (Ibid). 

 

 

Intimitet 
 

Det är viktigt att man kan erbjuda avskildhet om kunden ska känna sig trygg med att 

prata om personliga saker (Beardsley et al. 2012). 

Begreppet närhet är en del av kroppsspråket och avståndet speglar vilken relation de 

samtalande har till varandra (Fiske 1990). Ett avstånd som är inom en meter är intimt 

medan upp till två och en halv meter är personligt (Ibid).  

Intimitet i en relation kan skapas genom att lyssna till och uppmärksamma vad som 

uttrycks genom tonläge, känslor och sinnesstämning, tilltala personen vid namn och 

dela med sig av personliga saker (Green & Howe 2011).  

Ett sänkt tonläge på rösten ger en mer intim karaktär till samtalet (Beardsley et al. 

2012). 

 

 

Tidigare forskning 
 

Tidigare forskning visar på komplexiteten med generiskt utbyte. För en del av 

patienterna innebär det inte några större problem medan andra upplever det som mer 

problematiskt. Flera faktorer bidrar till problematiken och en aspekt som tagits upp i 

flera studier är behov av information vilket resulterat i det omfattande 

informationsmaterial som TLV och Läkemedelsverket gett ut.  

I en studie av Olsson & Kälvemark Sporrong (2012) om farmaceuters erfarenheter 

och attityder pekar författarna på vikten av att farmaceuterna får bra förutsättningar 

för att skapa en så trygg situation som möjligt för kunden och det innebär bland annat 

information och kunskap om generiskt utbyte (Ibid). Vidare skriver författarna om 

andra faktorer som påverkar kundens upplevelse av bytet vilket kan vara 

biverkningar, terapisvikt, oro och förvirring bland annat beroende på att generiska 

läkemedel kan ha annat namn och utseende (Ibid). Farmaceuterna som intervjuas i 

studien säger att de är oroliga för att diskussioner om generikautbyte ska ta för 

mycket tid från samtalen om kundens användning av läkemedel (Ibid). Av studien 

framgår också att farmaceuterna tycker att det är viktigt med kommunikationen 

mellan farmaceut och kund och att bygga förtroende men de flesta upplever att 

kunden har tillit till farmaceuten (Ibid). 
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Enligt en studie av Kjoenniksen et al. (2006) var kunden mer benägen att acceptera 

ett utbyte om denne har fått information om generiskt utbyte från förskrivare eller 

farmaceut. Mest nöjda var de som fått information från båda (Ibid). Ca 40 % uppgav 

enligt studien att de skulle avstått från att byta om det inte handlat om ekonomi 

(Ibid). I studien förekom byte oftare hos de som var yngre än femtio år än de som var 

äldre än sjuttio och de äldre fick också mer sällan information om generiskt utbyte 

(Ibid). Enligt författarna visade inte resultatet på något samband mellan ålder, kön 

eller antal läkemedel och kundens upplevelse av det generiska bytet (Ibid). I 

slutsatsen påtalas även vikten av stöd och information till kunder som uttrycker oro 

(Ibid). 

Shrank et al. (2009) undersökte kopplingar mellan kunders uppfattning av generiskt 

utbyte samt kommunikation med förskrivare om generika och det faktiska antalet 

generiska förskrivningar på recept och kom fram till att det fanns ett samband hos de 

som var positiva. Sambandet var statistiskt signifikant rörande att tala med 

förskrivare om generiskt utbyte samt att känna sig bekväm med utbyte (Ibid). 

I en enkät till farmaceuter på Nya Zeeland undersökte Babar et al. (2011) 

farmaceuters kunskaper och åsikter om generiskt läkemedel och utbyte. De flesta 

tillfrågade i studien stödde generiskt utbyte men endast ett fåtal tyckte att det var 

lämpligt att fråga vid alla tillfällen (Ibid). Författarna skrev vidare att farmaceuternas 

benägenhet att fråga påverkades av exempelvis kunders erfarenheter av generika och 

om kunden fördrog ett särskilt märke (Ibid). Resultatet visade också att 

farmaceuterna upplevde svårigheter i kommunikationen då kunden föredrar 

originalläkemedlet och detta mer sällan finns i lager (Ibid). De flesta farmaceuter 

hade själva uppfattningen att originalläkemedlet är av högre kvalitet och ca hälften 

att det är effektivare (Ibid). Endast 1/3 hade korrekt kunskap om definitionen av vad 

generika är (Ibid). Behov av åtgärder kring detta samt informationsmaterial och stöd 

till farmaceuter i kommunikationen med kunden vid generiskt utbyte, liksom att 

förskrivare informeras och förskriver mer generika samt informerar sina patienter om 

utbyte ansågs viktigt (Ibid). 

Törngren (2013) utförde en observationsstudie för att undersöka 

kommunikationsproblem på apotek och resultaten visar att det finns en del problem, 

men i de flesta fall kan dessa hanteras genom att farmaceuten är medveten om dem 

och aktivt jobbar för att bli en bättre kommunikatör. De kategorier av problem som 

observerades i störst utsträckning var att kunden eller farmaceuten inte upplevdes 

som glada eller gav ögonkontakt samt omständigheter som att kunden hämtade ut 

läkemedel till någon annan eller att läkemedel saknades i lager (Ibid). Törngren 

påpekar att farmaceutens agerande samt att läkemedel inte finns i lager påverkar 

kundens inställning till och förtroende för apotek och farmaceuter (Ibid). Trots en del 

kommunikationsproblem så uppfattades nästan samtliga kunder, 95,9 %, vara nöjda 

efter mötet (Ibid). Mindre än 10 % av observationerna var negativa rörande 

farmaceutens omsorg om kunden (Ibid). 

SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför undersökningar och arbetar med 

forskare inom bland annat samhälle, opinion och medier (SOM-institutet 2010). 

Varje år gör Medieakademin och Göteborgs universitet en undersökning som kallas 

Förtroendebarometern, där man undersöker allmänhetens förtroende för 
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samhällsinstitutioner, politiska partier, medier och företag (Arpi 2014). Dessa 

undersökningar inkluderar dock inte apoteksverksamheten. 

I en undersökning av förtroende för olika yrkesgrupper utförd av IPSOS i Kanada 

hamnade farmaceuter högst upp på listan med 79 % av de tillfrågade, tätt följd av 

läkare med 75 % (Lynas 2012).  

 

Det finns en mängd studier om generiskt utbyte och de flesta riktar sig till 

farmaceutens medan få är riktade till kunden. 

Den här studien kompletterar tidigare forskning genom att undersöka kundens 

upplevelse av förtroende för farmaceuten och om kunden känner sig trygg med 

erbjudande om generiskt utbyte. 

 

 

Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka kundens förtroende för farmaceuten vid de 

tillfällen då kunden erbjuds ett generiskt alternativ till det läkemedel som förskrivits 

på receptet.  

 

Frågeställningar som ska besvaras med enkäten är 

 

- Vilken grad av förtroende har kunden för farmaceuten i den situation som 

beskrivs av syftet? 

- Känner sig kunden trygg i situationen att välja byte till ett likvärdigt 

läkemedel med lägre pris eller välja det förskrivna och betala 

mellanskillnaden? 

- Vilka skillnader finns i hur kunden svarat med avseende på kön, ålder eller 

antal läkemedel? 
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METOD 
 

Undersökningen genomfördes i form av en enkät som delades ut till kunder på tre 

geografiskt skilda apotek tillhörande två olika apotekskedjor. I detta kapitel beskrivs 

urval av respondenter, metodval för insamling av data samt val av analysmetod.  

 

 

Urval av respondenter 
 

Samtliga kunder som blev erbjudna generiskt utbyte när de skulle hämta ut 

läkemedel tillfrågades av farmaceuten om deltagande i enkätundersökningen och de 

som samtyckte utgjorde urvalet. För att kunna delta i studien, som innebar att 

undersöka personens känslor och åsikter i olika frågor, fanns ett naturligt krav att 

kunden måste hämta ut läkemedel till sig själv. Farmaceuten har tillåtits göra en 

bedömning om språkliga kunskaper har ansetts tillräckligt goda för att kunna fylla i 

enkäten vilket kan betyda att personer som talar och förstår mycket lite svenska inte 

är representerade. Bortfall i form av personer som antingen inte tillfrågats eller som 

inte velat delta i undersökningen har inte varit möjligt att registrera och redovisas 

därför inte i studien.  

Vid planeringen av enkätundersökningen har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer om informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. I början av frågeformuläret informeras 

respondenterna om vem som utför undersökningen, vad syftet är och vilken 

kundgrupp som tillfrågas. Där finns också information om att deltagandet är frivilligt 

samt att svaren kommer att behandlas konfidentiellt och inte kan kopplas till en 

enskild individ. Delar av informationen får kunden även muntligt i samband med att 

farmaceuten frågar om att delta i undersökningen.  

 

 

Material 
 

Frågeställningarna besvaras genom en enkät med fasta svarsalternativ där förtroendet 

mäts dels genom generell fråga om förtroende och dels genom mer specifika frågor 

kopplade till kommunikativa egenskaper som är viktiga för att skapa förtroende. För 

att täcka in frågeställningar om förtroende har frågor formulerats mot bakgrund av de 

kommunikativa begrepp samt den information och tidigare forskning om generiskt 

utbyte som belystes i inledningen. Formuläret innehåller även frågor av 

bakgrundskaraktär för att testa eventuella statistiska samband mellan graden av 

förtroende och ålder, kön eller antal läkemedel. För att testa frågorna utfördes en 

pilot under en dag på ett apotek. Av de 18 kunder som fyllde i enkäten var det endast 

2 som bad om klargörande på två skilda frågor vilket tolkades som normalt och jag 

ansåg inte att någon förändring av enkätens utformande behövde göras.  

Farmaceuten identifierade kunden och ställde frågan om kunden ville delta i 

undersökningen samt visade kunden till en särskild plats där jag delade ut enkäten 

som kunden fick sitta ner och fylla i. På så sätt kunde enkäterna samlas in direkt och 

kunden hade även möjlighet att ställa frågor. 
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Enkätundersökningen genomfördes under 10 vardagar fördelade på tre olika apotek 

av vilka två tillhörde samma apotekskedja. Val av apotek var delvis beroende av att 

de befanns inom rimligt avstånd till den undersökandes bostad men också för att 

förutsättningarna såg olika ut då ett apotek var det enda apoteket på en mindre ort 

medan de övriga två finns på något större orter med fler konkurrerande apotek. Sett 

till storlek så har det ena apoteket två receptkanaler öppna under större delen av 

dagen och expedierar i genomsnitt 100 kunder och 182 receptrader per dag. De andra 

två apoteken har två receptkanaler öppna och kan öppna en tredje vid behov, 

expedierar i genomsnitt 100 kunder och 165 receptrader per dag respektive 150 

kunder och 226 receptrader per dag. 

Apoteken kontaktades och ansvarig tillfrågades om att delta i studien. Efter 

klartecken från apoteken informerades farmaceuterna genom utskick av brev där 

upplägget redovisades. Av brevet framgår att farmaceuten skulle dela ut enkäten 

vilket sedan vid undersökningens start ändrades till att farmaceuten endast frågade 

kunden om att delta. Frågeformulär och brev återfinns i sin helhet i bilaga till 

studien. 

 

 

Databehandling 
 

Insamlingen resulterade i 117 enkäter, vilket även inkluderade piloten eftersom ingen 

förändring gjorts av formuläret. För bearbetning och analys av data användes 

statistikprogrammet SPSS, Statistical Package for the Social Services. 

Fråga 26: ”Svenska är mitt förstahandsspråk-Ja/Nej, uteslöts från analysen. Endast 

tre personer svarade Nej och av dessa tre var det två som pratade flytande svenska 

och antagligen tolkade frågan som gällande modersmål. Frågan fanns med för att 

kunna se om det fanns några skillnader i förtroende på grund av språket som en 

barriär till förståelse men det visade sig att i de fall där detta kunde ha varit aktuellt 

valde farmaceuten att inte fråga kunden efter bedömningen att kunden inte skulle 

klarar att fylla i en enkät på svenska. 

Frekvenstabeller har tagits fram på samtliga frågor för att se hur svaren fördelar sig. 

För att se skillnader mot bakgrundsvariablerna kön, ålder och antal läkemedel har 

korstabeller använts.  
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RESULTAT 
 

Undersökningen gav 117 enkäter som var fördelade på 50 män och 65 kvinnor (2 

hade inte fyllt i frågan om kön). Medelåldern var 61,8 år (min=22/max=85) med en 

mindre andel av respondenter i grupperna 20-29 år, 5 svarande, samt över 80 år, 8 

svarande, (se figur 1). På grund av det låga antalet tas inte resultat från dessa grupper 

upp i studien. När det gäller antal läkemedel var det störst andel i gruppen 1-3 

läkemedel med 60 svarande (52,2 %), i gruppen 4-6 läkemedel var det 41 svarande 

(35,7%) medan gruppen 7 eller fler läkemedel utgjordes av endast 14 svarande (12,2 

%) vilket gör den gruppen mycket underrepresenterad. Svarsfördelning beroende på 

kön, ålder eller antal läkemedel redovisas där skillnaderna anses vara relevanta i 

förhållande till övriga variabler. 

 

 

 
 

Resultatet är grupperat så att de frågor som har koppling till varandra presenteras 

tillsammans. De inledande frågorna var av generell karaktär och syftade till att 

undersöka vilket förhållande kunden har till apotek och generiskt utbyte.  

 

 

Generella frågor 
 

På frågan om hur kunden tycker att apoteken fungerar i samhället gavs fem möjliga 

svarsalternativ från Mycket bra (5) till Mycket dåligt (1) och det visade sig att 

merparten, ca 95 % (N=117), tyckte att apoteken fungerar bra eller mycket bra 

fördelat lika på de båda alternativen (medelvärde=4,41, min=2/max=5). Tabell 1 

visar att en något större andel av kvinnorna, 52 %, än männen, 42 %, har svarat 

mycket bra och för alternativet bra är det tvärtom med större andel av männen, 52 %, 

än kvinnorna, 43 %. I åldersgruppen 51-65 är det en lite mindre andel som svarat 

mycket bra jämfört med de övriga åldersgrupperna. 

 

Figur 1. Enkätsvar fördelat på åldersgrupper i 

procentandel av totalt antal (N=113). 
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Tabell 1. Korstabell mellan variablerna kön/ålder/antal läkemedel och fråga ”Hur tycker du 
generellt sett att apoteken fungerar i samhället?”. 

  Hur fungerar apoteken i samhället?  

  Mycket  

bra 

Bra Varken 

eller 

Dåligt Mycket 

dåligt 

Totalt 

Kvinna Antal 

(% -andel) 

34  

(52,3) 

28 

(43,1) 

2 

(3,1) 

1 

(1,5) 

0 

(0,0) 

65 

(100,0) 

Man Antal 

(% -andel) 

21 

(42,0) 

26 

(52,0) 

2 

(4,0) 

1 

(2,0) 

0 

(0,0) 

50 

(100,0) 

Ålder 30-50 Antal 

(% -andel) 

10 

(50,0) 

10 

(50,0) 

0 

(0,0) 

0 

(0,0) 

0 

(0,0) 

20 

(100,0) 

Ålder 51-65 Antal 

(% -andel) 

13 

(39,4) 

16 

(48,5) 

2 

(6,1) 

2 

(6,1) 

0 

(0,0) 

33 

(100,0) 

Ålder 66-80 Antal 

(% -andel) 

25 

(53,2) 

21 

(44,7) 

1 

(2,1) 

0 

(0,0) 

0 

(0,0) 

47 

(100,0) 

1-3 läke- 

medel 

Antal 

(% -andel) 

27 

(45,0) 

30 

(50,0) 

1 

(1,7) 

2 

(3,3) 

0 

(0,0) 

60 

(100,0) 

4-6 läke-

medel 

Antal 

(% -andel) 

20 

(48,8) 

19 

(46,3) 

2 

(4,9) 

0 

(0,0) 

0 

(0,0) 

41 

(100,0) 

7 el. fler 

läkemedel 

Antal 

(% -andel) 

8 

(57,1) 

5 

(35,7) 

1 

(7,1) 

0 

(0,0) 

0 

(0,0) 

14 

(100,0) 

 

 

Förhållandet till en institution kan påverkas av hur ofta man är i kontakt med 

densamma och därför frågades om hur ofta kunden besöker apoteket vilket framgår 

av figur 2. Figuren visar att ca 50 % besöker apotek varje månad och ca 40 % några 

gånger om året. 

Kunden fick därefter själv ange hur 

stort förtroende den ansåg sig ha 

för farmaceuter och bland 

svarsalternativ från Mycket stort 

(5) till Mycket litet (1) svarade 47 

% mycket stort, 51 % stort, resten 

varken stort eller litet och inte 

någon ansåg förtroendet vara litet 

eller mycket litet (N= 117, 

medelvärde=4,45, min=3/max=5). 

Andelen som svarat mycket stort 

var större bland kvinnorna, 55 %, 

än bland männen, 36 % och för 

kategorin stort var andelen större 

bland männen, 60 %, än bland kvinnorna 

där andelen var 45 %, se tabell 2. I 

åldersgruppen 30-50 hade en större andel svarat stort förtroende och i gruppen 66-80 

var det en större andel som svarade mycket stort. 

  

Figur 2.Hur ofta kunden besöker apotek i något 

ärende (N=113).  
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Tabell 2. Korstabell mellan variablerna kön/ålder och fråga ”Hur stort förtroende har du för 
farmaceuter?”. 

  Hur stort förtroende har du för farmaceuter?  

  Mycket  

stort 

Stort Varken 

eller 

Litet Mycket 

litet 

Totalt 

Kvinna Antal 

(% -andel) 

36  

(55,4) 

29 

(44,6) 

0 

(0,0) 

0 

(0,0) 

0 

(0,0) 

65 

(100,0) 

Man Antal 

(% -andel) 

18 

(36,0) 

30 

(60,0) 

2 

(4,0) 

0 

(0,0) 

0 

(0,0) 

50 

(100,0) 

Ålder 30-50 Antal 

(% -andel) 

7 

(35,0) 

13 

(65,0) 

0 

(0,0) 

0 

(0,0) 

0 

(0,0) 

20 

(100,0) 

Ålder 51-65 Antal 

(% -andel) 

16 

(48,5) 

16 

(48,5) 

1 

(3,0) 

0 

(0,0) 

0 

(0,0) 

33 

(100,0) 

Ålder 66-80 Antal 

(% -andel) 

26 

(55,3) 

21 

(44,7) 

0 

(0,0) 

0 

(0,0) 

0 

(0,0) 

47 

(100,0) 

 

 

Generellt om generiskt utbyte ställdes en fråga om hur god kännedom kunden anser 

sig ha samt en fråga om vilka erfarenheter kunden har av utbyte till likvärdigt 

läkemedel. Gällande kännedom om 

generiskt utbyte fick kunden svara på en 

skala från 1 till 5 där 1= Ingen 

kännedom alls och 5= Mycket god 

kännedom. Figur 3 visar att det här är en 

större spridning på svaren med en stor 

andel, 32 %, som valt mittenalternativet 

(3) och 25 % som faktiskt anser att de 

har endast lite eller ingen kännedom alls 

(N=115, medelvärde=3,22, 

min=1/max=5). Andelen kvinnor 

respektive män varierar mer i vissa 

kategorier där en större andel män än 

kvinnor har svarat 4 på skalan medan 

kvinnors svar är mer spridda, se tabell 3. 

Av tabellen framgår att i åldersgruppen 

30-50 är det störst andel som anser sig ha god eller mycket god kännedom om 

generiskt utbyte. 

  

Figur 3. Hur god kännedom kunden anser sig ha om 

generiskt utbyte (N=113).  
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Tabell 3. Korstabell mellan variablerna kön/ålder och fråga ”Hur god kännedom anser du att 
du har om generiskt utbyte?”. 

  Kännedom om generiskt utbyte  

  Ingen 

alls 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Mycket 

god 

5 

Totalt 

Kvinna Antal 

(% -andel) 

8  

(12,7) 

10 

(15,9) 

20 

(31,7) 

14 

(22,4) 

11 

(17,5) 

63 

(100,0) 

Man Antal 

(% -andel) 

3 

(6,0) 

7 

(14,0) 

16 

(32,0) 

21 

(42,0) 

3 

(6,0) 

50 

(100,0) 

Ålder 30-50 Antal 

(% -andel) 

1 

(5,0) 

1 

(5,0) 

6 

(30,0) 

9 

(45,0) 

3 

(15,0) 

20 

(100,0) 

Ålder 51-65 Antal 

(% -andel) 

3 

(9,1) 

5 

(15,2) 

14 

(42,4) 

9 

(27,3) 

2 

(6,1) 

33 

(100,0) 

Ålder 66-80 Antal 

(% -andel) 

6 

(12,8) 

8 

(17,0) 

13 

(27,7) 

14 

(29,8) 

6 

(12,8) 

47 

(100,0) 

 

 

På frågan om kundens erfarenhet av utbyte med svarsalternativ från Mycket bra (5) 

till Mycket dåligt (1) har störst andel valt bra men frågan genererade liksom 

föregående fråga en stor andel svar, 27 %, på mittenalternativet (medelvärde=3,47, 

min=1/max=5), se figur 4. 

Svarsalternativet i mitten var 

Varken eller vilket skulle kunna 

tolkas på olika sätt av kunden. 

Det kan helt enkelt betyda att 

erfarenheten varken är bra eller 

dålig alternativt att kunden har 

både bra och dåliga erfarenheter 

av olika läkemedel. Tabell 4 

visar fördelningen på kön och 

antal läkemedel. När det gäller 

kön är det något större andel av 

kvinnorna som svarat bra eller 

mycket bra. För antal läkemedel  

är det större andel i kategorin  

7 eller fler läkemedel som  

svarat bra. 

  

Figur 4. Hur kunden upplever sina erfarenheter av 

generiskt utbyte (N=116).  
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Tabell 4. Korstabell mellan variablerna kön/antal läkemedel och fråga ”Hur är dina 
erfarenheter av utbyte till likvärdigt läkemedel?”. 

  Erfarenheter av utbyte  

  Mycket 

bra 

Bra Varken 

eller 

Dåliga Mycket 

Dåliga 

Ingen er- 

farenhet 

Totalt 

Kvinna Antal 

(% -andel) 

10 

(15,6) 

30 

(46,9) 

14 

(21,9) 

7 

(10,9) 

0 

(0,0) 

3 

(4,7) 

64 

(100,0) 

Man Antal 

(%-andel) 

7 

(14,0) 

19 

(38,0) 

15 

(30,0) 

7 

(14,0) 

0 

(0,0) 

2 

(4,0) 

50 

(100,0) 

1-3 

läkem. 

Antal 

(%-andel) 

11 

(18,3) 

24 

(40,0) 

15 

(25,0) 

6 

(10,0) 

0 

(0,0) 

4 

(6,7) 

60 

(100,0) 

4-6 

läkem. 

Antal 

(%-andel) 

4 

(9,8) 

17 

(41,5) 

12 

(29,3) 

7 

(17,1) 

0 

(0,0) 

1 

(2,4) 

41 

(100,0) 

7 el. 

fler 

läkem. 

Antal 

(%-andel) 

2 

(15,4) 

8 

(61,5) 

2 

(15,4) 

1 

(7,7) 

0 

(0,0) 

0 

(0,0) 

13 

(100,0) 

 

 

Kommunikation 
 

När kommunikationen mellan kunden och farmaceuten fungerar bidrar det till att 

bygga upp ett förtroende för farmaceuten.  

I tabell 2 redovisas resultatet av ett antal frågor om kommunikation med 

svarsalternativen Ja eller Nej samt i några fall ett alternativ med Vet ej där det 

bedömts som svårt för kunden att ta ställning. För de frågor som saknar Vet ej-

alternativ markeras frekvensen med ett streck. 

 
Tabell 5. Svarsfördelning för några av de frågor som handlar om kommunikation mellan 
kund och farmaceut. 

Svarsalternativ 

(%-andel) 

Ja 

 

Nej Vet ej Saknas Totalt 

Upplevde du farmaceuten som 

intresserad vid ditt besök? 

111 

 (95,7) 

2  

(1,7) 

3  

(2,6) 

1 117 

Känner du att farmaceuten 

förstått dina behov? 

111 

 (95,7) 

0  

(0,0) 

5  

(4,3) 

1 117 

Har det erbjudits tillräckligt 

med tid att ställa de frågor du 

velat? 

116  

(100) 

0  

(0,0) 

- 1 117 

Känner du dig trygg med att 

fråga vad du vill? 

115  

(100) 

0  

(0,0) 

- 2 117 

Anser du att miljön är 

tillräckligt avskild för att 

prata om mer personliga 

saker? 

68  

(59,1) 

47  

(40,9) 

- 2 117 

 

 

Tabellen visar att nästan samtliga respondenter svarat Ja på dessa frågor förutom när 

det gäller miljön där så mycket som 40,9 % önskar mer avskild miljö för att kunna 
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prata om personliga saker. Fördelningen på frågan om miljön anses vara tillräckligt 

avskild när det gäller kön, ålder och antal läkemedel framgår av tabell 6. Resultatet 

visar att 62 % av kvinnorna svarat Ja jämfört med 54 % av männen och andelen som 

svarat Ja i olika åldersgrupper är runt 40 % i åldern 30-65 år och runt 80 % för 66-80 

år. På samma fråga har en mindre andel, 49,2 %, svarat Ja i kategorin 1-3 läkemedel 

jämfört med 70,7 % i kategorin 4-6 och 61,5 % i kategorin 7 eller fler. 

 
Tabell 6. Korstabell mellan variablerna kön/ålder/antal läkemedel och fråga ” Anser du att 
miljön är tillräckligt avskild för att prata om mer personliga saker?”. 

  Är miljön tillräckligt avskild? 

  JA NEJ Totalt 

Kvinna Antal 

(% -andel) 

39  

(61,9) 

24 

(38,1) 

63 

(100,0) 

Man Antal 

(% -andel) 

27 

(54,0) 

23 

(46,0) 

50 

(100,0) 

Ålder 30-50 Antal 

(% -andel) 

8 

(40,0) 

12 

(60,0) 

20 

(100,0) 

Ålder 51-65 Antal 

(% -andel) 

14 

(42,4) 

19 

(57,6) 

33 

(100,0) 

Ålder 66-80 Antal 

(% -andel) 

36 

(78,3) 

10 

(21,7) 

46 

(100,0) 

1-3 läke- 

medel 

Antal 

(% -andel) 

29 

(49,2) 

30 

(50,8) 

59 

(100,0) 

4-6 läke-

medel 

Antal 

(% -andel) 

29 

(70,7) 

12 

(29,3) 

41 

(100,0) 

7 el. fler 

läkemedel 

Antal 

(% -andel) 

8 

(61,5) 

5 

(38,5) 

13 

(100,0) 

 

 

Ytterligare två frågor rörande kommunikation ställdes tillsammans med ovanstående 

frågor men där fick kunden istället kryssa för det alternativ, enligt en skala från 1-5, 

som de tyckte stämde bäst överens. På frågan om de tyckte att farmaceuten lyssnat 

till deras frågor, funderingar eller önskemål, där 1= Inte alls och 5= Helt och hållet 

svarade 37 % genom att kryssa en 4:a och 57 % en 5:a vilket betyder att 94 % var i 

stort sett eller helt och hållet nöjda (N= 115, medelvärde=4,51, min=3/max=5). 

Resultatet visade på stora skillnader bland kvinnor och män. Av kvinnorna svarade 

73 % helt och hållet medan 20 % valde en 4:a på skalan. Motsvarande resultat för 

männen var 37 % resp. 57 %. Här ligger andelen av de som har 7 eller fler läkemedel 

(N=13) högre än övriga kategorier bland de som svarat helt och hållet.   

Den andra frågan rörde i vilken utsträckning farmaceutens speciella klädsel inger 

förtroende och kunden fick ange i hur stor utsträckning på en skala från 1-5 de höll 

med om detta påstående. För 60 % spelade klädsel en stor roll, 30 % valde 

mittenalternativet och för 10 % var inte speciell klädsel av stor betydelse för 

förtroendet (N= 112, medelvärde=3,77, min=1/max=5). Tabell 3 visar att en större 

andel av kvinnorna håller helt med om påståendet medan männen i större 

utsträckning valt en 4:a på skalan. Gällande antal läkemedel är andelen som svarat 
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håller helt med något högre för kategorierna 1-3 och 7 eller fler med ca 38,5 % 

jämfört med 22,5 % i kategorin 4-6 där fler istället svarat en 3:a eller en 4:a. 

 
Tabell 7. Korstabell mellan variablerna kön/antal läkemedel och påstående ”Farmaceutens 
speciella klädsel inger förtroende”. 

  Speciell klädsel inger förtroende  

  Håller inte 

alls med 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Håller helt 

med 

5 

Totalt 

Kvinna Antal 

(% -andel) 

3 

(4,9) 

3 

(4,9) 

22 

(36,1) 

8 

(13,1) 

25 

(41,0) 

61 

(100,0) 

Man Antal 

(% -andel) 

2 

(4,1) 

4 

(8,2) 

12 

(24,5) 

20 

(40,8) 

11 

(22,4) 

49 

(100,0) 

1-3 

läkem. 

Antal 

(% -andel) 

2 

(3,5) 

3 

(5,3) 

17 

(29,8) 

13 

(22,8) 

22 

(38,6) 

57 

(100,0) 

4-6 

läkem. 

Antal 

(% -andel) 

0 

(0,0) 

3 

(7,5) 

14 

(35,0) 

14 

(35,0) 

9 

(22,5) 

40 

(100,0) 

7 el. 

fler 

läkem. 

Antal 

(% -andel) 

3 

(23,1) 

1 

(7,7) 

3 

(23,1) 

1 

(7,7) 

5 

(38,5) 

13 

(100,0) 

 

 

Tre frågor som ställdes i slutet av enkäten har också koppling till kommunikation och 

därför redovisas resultaten här. Svarsalternativen gavs som en skala från 1-5. 

Avseende kundens upplevelse av farmaceutens bemötande betydde 1 på skalan Inte 

alls nöjd och 5 Mycket nöjd. Resultatet visade att 80 % var mycket nöjda och 17 % 

valt en 4:a på skalan (N= 116, medelvärde=4,78, min=3/max=5). Ingen uppgav att de 

var lite eller inte alls nöjda. Av kvinnorna svarade 86 % en femma, mycket nöjda och 

14 % en fyra och av männen var det 72 % som svarade en femma och 22 % en fyra.  

Ungefär samma förhållande gällde upplevelsen av farmaceutens kunnighet, där 1= 

Inte alls kunnig och 5= Mycket kunnig, med 71 % som svarade mycket kunnig och 

25 % som svarade en 4:a på skalan (N= 115, medelvärde=4,67, min=2/max=5). 

Fördelningen bland kvinnorna var 79 % som svarade en femma och 20 % en fyra och 

bland männen 63 % en femma och 31 % en fyra.  

Den tredje frågan var ”Litar du på farmaceuten?” där 1= Inte alls och 5=Helt och 

hållet. Även den frågan visade samma mönster med 74 % som svarat att de helt och 

hållet litar på farmaceuten och 24 % som svarat 4:a på skalan (N=116, 

medelvärde=4,72, min=2/max=5). Resultatet visar att bland kvinnorna var det 80 % 

som svarade att de helt och hållet litar på farmaceuten och 19 % svarade en fyra. 

Bland männen var de motsvarande siffrorna 66 % resp. 32 %. En jämförelse mellan 

åldersgrupperna 30-50, 51-65 och 66-80 visar att i gruppen 51-65 har en större andel 

valt alternativ fyra och en mindre andel valt alternativ fem jämfört med de två andra 

grupperna och även här är trenden lika för de tre frågorna. För kategorierna antal 

läkemedel är andelen något lägre för kategorierna 1-3 (N=60/59) som svarat 5 på 

skalan på frågorna om farmaceutens kunnighet och att lita på farmaceuten ca 66 %, i 

kategorin 7 eller fler är det däremot över 90 % som svarat 5 på skalan på alla tre 

frågor.  
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Generiskt utbyte 
 

Nästföljande frågor i enkäten är kopplade till att farmaceuten frågar kunden om 

utbyte av förskrivet läkemedel till likvärdigt alternativ med lägre pris. 

Av de som svarat är det totalt 72 (62,1 %) som svarat Ja på frågan om de idag bytt ut 

något läkemedel, 57,8 % (N=64) av kvinnorna och 68,0 % (N=50) av männen. 

Tabell 8 nedan visar att en stor andel, 94,4 %, av de kunder som vid sitt besök valt att 

byta ut något läkemedel känner sig trygga med det valet. Av tabellen framgår även 

att några få av de som svarat Nej på frågan utbyte ändå svarat på följdfrågan. På 

följdfrågan om trygghet visar inte resultatet på någon större skillnad mellan könen. I 

kategorierna antal läkemedel är det en något större andel i kategorin 1-3 som har valt 

att byta och också känner sig nöjda med det. 

 
Tabell 8. Korstabell mellan frågorna ”Har du idag valt att byta ut något läkemedel som 
förskrivits mot ett likvärdigt alternativ till ett lägre pris?” och ”Om ja, känner du dig trygg med 
det valet?”. 

   Känner mig trygg med att idag valt 

att byta ut något läkemedel. 

 

   Ja Nej Totalt 

Har 

idag 

valt att 

byta ut 

något 

läkeme

del 

Ja Antal 

% av de som svarat 

Ja på frågan 

67 

 

94,4% 

4 

 

5,6 % 

71 

 

100,0% 

Nej Antal 

% av de som svarat 

Nej på frågan 

4 

 

66,7% 

2 

 

33,3% 

6 

 

100,0% 

Totalt  Antal 

% av total 

71 

92,2% 

6 

7,8 % 

77 

100,0% 

 

 

Viktiga aspekter för att kunden ska känna sig trygg i den situationen då farmaceuten 

frågar om utbyte är tillgång till information och känsla av att ha kontroll att själv 

välja om utbyte ska göras eller inte. Följande frågor eller påståenden är ställda mot 

den bakgrunden.  

 

I tabell 9 redovisas resultatet på frågan ”Jag fick bra information av farmaceuten om 

hur det fungerar med utbyte till likvärdigt läkemedel med lägre pris.”. Tabellen visar 

att det är knappt hälften som håller helt med och ca 30 % som svarat en fyra 

(medelvärde=4,11, min=1/max=5). Det är en större andel av kvinnorna än männen 

som svarat att de håller helt med. I åldersgruppen 30-50 har något mindre andel 

svarat en 5:a och något fler istället en 4:a jämfört med de andra åldersgrupperna. 

Gällande antal läkemedel är det minst andel i kategorin 7 eller fler som håller med 

om att de fått bra information. 

  



23 

 

Tabell 9. Korstabell mellan variablerna kön/ålder/antal läkemedel och påståendet ”Jag fick 
bra information om hur det fungerar med utbyte till likvärdigt läkemedel”. 
 1 2 3 4 5 

Håller inte alls med  Håller helt med 

Andel i procent: 3,6 4,5 16,1 29,5 46,4 (N=112) 

Andel av kvinnor: 3,3 5,0 13,3 25,0 53,3 (N= 60) 

Andel av män: 4,0 4,0 20,0 36,0 36,0 (N= 50) 

Ålder 30-50: 0,0 0,0 21,1 42,1 36,8 (N= 19) 

 51-65: 0,0 6,1 18,2 24,2 51,5 (N= 33) 

 66-80: 6,7 4,4 11,1 31,3 46,7 (N= 45) 

Läkem. 1-3: 3,4 0,0 16,9 30,5 49,2 (N= 59) 

 4-6: 2,6 7,9 15,8 31,6 42,1 (N= 38) 

 7 eller fler: 7,7 15,4 15,4 23,1 38,5 (N= 13) 
 

 

I anslutning till påståendet fick kunderna svara på om de förstått varför de erbjudits 

ett alternativ till det läkemedel som förskrivits på recept. Majoriteten av de som 

svarat, 96,5 % (N=113), svarade Ja på frågan.  

 

På frågan ”Vad tycker du om att farmaceuten frågar om att byta ut det förskrivna 

läkemedlet mot ett likvärdigt alternativ?” fick man även här svara på en skala från 1-

5 och svarsfördelningen totalt är ungefär densamma med ca 50 % som svarat mycket 

bra, en 5:a, och ca 30 % som svarat en 4:a på skalan (medelvärde=4,23, 

min=1/max=5), se tabell 10. Andelen kvinnor är också här något större än män som 

svarat en 5:a. I åldersgruppen 30-50 är det en betydlig högre andel som svarat att det 

är mycket bra att farmaceuten frågar om att byta ut läkemedel. Andelen som tycker 

att det är mycket bra är också högre i kategorin 1-3 läkemedel än i de övriga 

kategorierna. I kategorin 4-6 läkemedel är det större andel, 33 %, som svarat en 3:a 

jämfört med de andra kategorierna där det endast är ca 7 %. 

 
Tabell 10. Korstabell mellan variablerna kön/ålder/antal läkemedel och frågan ” Vad tycker 
du om att farmaceuten frågar om att byta ut det förskrivna läkemedlet mot ett likvärdigt 
alternativ?”. 
 1 2 3 4 5 

Mycket dåligt  Mycket bra 

Andel i procent: 1,7 3,4 15,5 28,4 50,9 (N=116) 

Andel av kvinnor: 1,5 4,6 15,4 20,0 58,5 (N= 65) 

Andel av män: 2,0 2,0 16,0 40,0 40,0 (N= 50)  

Ålder 30-50:  0,0 0,0 15,0 10,0 75,0 (N= 20) 

 51-65: 0,0 0,0 18,2 33,3 48,5 (N= 33) 

 66-80: 4,3 2,1 17,0 34,0 42,6 (N= 47) 

Läkem. 1-3: 0,0 1,7 6,7 33,3 58,3 (N= 60) 

 4-6: 4,9 4,9 31,7 17,1 41,5 (N= 41) 

 7 eller fler: 0,0 7,1 7,1 42,9 42,9 (N= 14) 
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Frågan ”Jag känner mig bekväm med att neka utbyte och behålla det förskrivna 

läkemedlet.” resulterar i att drygt 50 % svarat håller helt med medan andelen som 

svarat en 4:a är ca 20 % (medelvärde=4,15, min=1/max=5), se tabell 11. Det är en 

större andel av kvinnorna som svarat en 5:a och för variabeln antal läkemedel är det i 

kategorin 4-6 som störst andel svarat att de håller helt med. 

 
Tabell 11. Korstabell mellan variablerna kön/antal läkemedel och påståendet Jag känner 
mig bekväm med att neka utbyte och behålla det förskrivna läkemedlet”. 
 1 2 3 4 5 

Håller inte alls med  Håller helt med 

Andel i procent: 4,4 6,2 14,2 20,4 54,9 (N=113)  

Andel av kvinnor: 4,8 6,3 6,3 15,9 66,7 (N= 63) 

Andel av män: 4,1 6,1 24,5 26,5 38,8 (N= 49) 

Läkem. 1-3: 3,4 5,1 13,6 25,4 52,5 (N= 59) 

 4-6: 2,5 10,0 15,0 12,5 60,0 (N= 40) 

 7 eller fler: 15,4 0,0 15,4 23,1 46,2 (N= 13) 

 

 

Informationsmaterialet om generiskt utbyte som Läkemedelsverket och TLV tagit 

fram finns tillgängligt både för farmaceuter och för förskrivare då man anser att det 

kan öka tilliten till generika om samma information ges genom hela vårdkedjan.  

På frågan om kunden fått information från sin läkare/förskrivare om utbyte av 

läkemedel på apotek svarade 27 % att de hade fått information och 59 % att de inte 

fått information medan 14 % svarade att de inte visste (N=115). 

Kunden gavs några alternativ och tillfrågades om de ansåg att något av dem skulle 

kunna öka förtroendet för farmaceuten. De fick markera ett eller flera alternativ. 

Svaren fördelade sig enligt följande (N= 115): 

 

 Mer muntlig information: 9 

 Mer skriftlig information: 3 

 Tydligare information: 4 

 Större möjlighet att ställa frågor: 8 

 Mer tid att prata med farmaceuten: 6 

 En lugnare miljö: 8 

 En mer avskild miljö: 33 

 Fungerar bra som det gör: 73 

 

Det gavs även möjlighet att skriva ett eget förslag vilket endast 3 kunder gjorde. Av 

dessa var det två som med egna ord beskrev att det fungerade bra och därmed 

kodades till det fasta alternativet Fungerar bra som det gör. Den tredje gjorde ett 

tillägg till alternativet En mer avskild miljö med att nämna att det framförallt 

handlade om avskildhet mot väntande kunder. 
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DISKUSSION 
  

 

Metoddiskussion 
 

Enligt Ejlertsson (2005) ska varje individ ha lika stor sannolikhet att komma med i 

undersökningen om den ska vara representativt för hela populationen. En svaghet i 

detta stickprov är att det för vissa kategorier, exempelvis unga, väldigt gamla eller 

svårt sjuka, är vanligare att någon annan hämtar ut läkemedel. Däremot kan man 

påstå att urvalet bättre representerar den normala besöksgruppen och därmed kan 

undersökningen vara användbar enligt Ejlertsson (2005). Av etiska skäl bör man 

inkludera även de personer som är födda i annat land än Sverige (Trost 2012) därför 

har inte någon medvetet valts bort utan farmaceuten har tillåtits göra en bedömning 

om språkliga kunskaper har varit tillräckligt goda för att kunna fylla i enkäten vilket 

kan betyda att personer som talar och förstår mycket lite svenska inte är 

representerade. Bortfall i form av personer som antingen inte tillfrågats eller som inte 

velat delta i undersökningen har inte varit möjligt att registrera och redovisas därför 

inte i studien. Att inte kunna analysera bortfallet menar Johannessen & Tufte (2003) 

ökar osäkerheten i att kunna generalisera urvalet till att representera populationen. 

Faktorer som påverkar bortfallets storlek är kopplade dels till farmaceutens 

arbetsbelastning och att faktiskt komma ihåg att fråga kunden, dels till kundens vilja 

och tillgång av tid. En annan aspekt som tas upp av Trost (2012), är att man utan att 

vara medveten om det ofta föredrar människor som ser vänliga ut när man ska be 

någon att besvara en enkät. 

 

För insamling av data har en kvantitativ metod valts framför en kvalitativ då syftet är 

att beskriva graden av förtroende kunden har för farmaceuten och i vilken omfattning 

kunden känner sig trygg med generiskt utbyte. Syftet är inte att försöka förstå eller 

förklara skillnader i enskilda människors sätt att resonera (Trost 2012), vilket i den 

här studien innebär skillnader i känsla av förtroende eller av trygghet vid generiskt 

utbyte. Även kvantitativa metoder menar Johannessen & Tufte (2003) innehåller en 

tolkande del där resultaten av den statistiska analysen sätts in i ett större 

sammanhang. 

Eventuella statistiska samband mellan graden av förtroende och ålder, kön eller antal 

läkemedel behöver inte betyda att orsakssamband finns men enligt Johannessen & 

Tufte (2003) kan statistiska samband ändå visa på tendenser. 

Fördelen med enkätundersökning är att den kan genomföras på ett stort urval under 

en begränsad tid, frågor och svarsalternativ är lika för alla respondenter vilket 

underlättar tolkningen av resultatet och den påverkan en intervjuare kan ha på svaren 

genom sättet att ställa frågor undviks (Ejlertsson 2005). Frågor om förtroende kan 

upplevas som känsliga och vid den typen av frågor menar Ejlertsson att en 

enkätundersökning där personen tillåts vara anonym kan vara att föredra (Ibid). Till 

enkätens nackdelar hör att man får räkna med ett visst externt bortfall såväl som 

internt bortfall på enstaka frågor (Ibid). Antalet frågor är begränsat såväl som 

möjligheten att få in kompletterande information som skulle innebära fördjupning 

(Ibid). Då frågorna handlar om förtroende för farmaceuten beslutades att enkäten inte 
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skulle delas ut av farmaceuten eftersom det då skulle kunna missuppfattas vem som 

var avsändaren och på så sätt kunna påverka hur kunden svarar. Att enkäten fylldes i 

och samlades in på plats innebar en fördel då kunden hade möjlighet att ställa frågor 

vilket minskade risken för internt bortfall. 

 

 

Metodens validitet 
 

I en enkätundersökning innebär validitet att frågorna ställs på ett sätt så att de ger 

svar på studiens syfte och frågeställningar, ”frågans förmåga att mäta det den avser 

att mäta” (Ejlertsson 2005). Empirisk forskning förutsätter operationaliseringar vilket 

innebär att de teoretiska begreppen översätts till operationella indikatorer (Esaiasson 

et. al 2012). När avståndet mellan teoretisk definition och operationell indikator ökar 

blir det svårare att uppnå validitet (Ibid). 

För att täcka in frågeställningar om förtroende har frågor formulerats mot bakgrund 

av de kommunikativa begrepp som belystes i inledningen. Förtroende är dock ett 

mycket brett begrepp och beskrivs på många olika sätt i litteraturen. Därmed kan inte 

de begrepp som valts ut påstås motsvara den fullständiga innebörden av förtroende 

vilket kan leda till sämre validitet. 

 

 

Metodens reliabilitet 
 

Reliabilitet handlar om datas tillförlitlighet och innebär att upprepade undersökningar 

ska ge samma resultat och risken för slumpmässiga fel ska vara liten (Esaiasson et. al 

2012). Hög reliabilitet innebär frånvaro av slumpmässiga fel och en förutsättning för 

det är att man är noggrann i sina mätningar (Ibid). Noggrannhet vid konstruering av 

frågor och utformande av enkät, vid insamling och bearbetning av data ger högre 

tillförlitlighet till resultatet (Ibid). 

Vid konstruering av frågor har eftersträvats enkla och lättförståeliga frågor för att 

undvika misstolkningar. Frågorna har medvetet placerats så att det ska kännas som 

en logisk ordningsföljd. Enkäten inleds med generella frågor för att sedan gå över till 

mer specifika frågor om dagens besök och kommunikationen med farmaceuten. 

Enligt Esaiasson et. al är risken större att specifika frågor påverkar svaren på 

generella frågor än tvärtom (Esaiasson et. al 2012). 

De lite känsligare frågorna som handlar om kundens uppfattning av farmaceutens 

bemötande, kunnighet och pålitlighet har lagts i slutet med tanke på att kunden ska 

”komma igång” lite med ifyllandet först. Eftersom antalet frågor (27 st.) bedömdes 

som ganska stort fick bakgrundsfrågorna besvaras sist då de är enkla frågor som inte 

kräver någon eftertänksamhet av kunden.  

Insamling av data skedde i samarbete med farmaceuterna då de identifierade och 

tillfrågade kunden. Vilka som tillfrågades blev därför beroende av den enskilda 

farmaceutens bedömning vilket gör att urvalet kan variera. Faktorer som påverkar 

och som tidigare nämnts är stress och att komma ihåg att fråga men också 

farmaceutens personlighet styr exempelvis om det känns bekvämt att fråga, särskilt 

om kunden upplevs som stressad eller irriterad. 
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Om kunden sedan svarar sanningsenligt på frågorna kan man inte veta. Det faktum 

att enkäten skulle fyllas i på apoteket där farmaceuten också finns i närheten och när 

kunden kanske har begränsat med tid, istället för att ta hem den och i lugn och ro 

besvara frågorna kan påverka kundens sätt att svara. Kundens lojalitet kan också 

påverka svaret och leda till en något högre positiv ranking. Det kan dels handla om 

lojalitet mot apoteket, särskilt om man oftast går till samma apotek, dels lojalitet till 

mig som undersökare eftersom jag även är den som delar ut enkäten. 

 Det ansågs ändå vara fördelaktigt för studien att kunna samla in materialet direkt 

och dessutom finnas på plats för att svara på frågor. Flertalet av enkätfrågorna 

handlar om upplevelse av farmaceuten i samband med besöket och då är det bra om 

frågorna blir besvarade i så när anslutning till besöket som möjligt annars är minnet 

en faktor som kan påverka. 

Enkätsvaren har matats in för hand vilket naturligtvis kräver koncentration och 

noggrannhet men mänskliga faktorn innebär att det kan bli något enstaka fel vid 

inmatningen. Statistikprogrammet SPSS är enkelt att arbeta med och det gör att 

risken för fel minimeras något. 

 

 

Resultatdiskussion 
 

Förtroende är något som man bygger upp genom upprepade positiva möten. En 

positiv inställning till en institution är en bra grund att bygga förtroende på.  

På frågan om hur kunden tycker att apoteken i samhället fungerar har ca 95 % svarat 

bra eller mycket bra vilket kan tolkas som att i stort sett alla har en positiv syn på 

apotek. Det egna behovet av en verksamhet och hur ofta man besöker den kan också 

vara av betydelse för att bygga förtroende. I undersökningen är det ca 50 % som 

besöker apotek varje månad och ca 40 % några gånger om året. Merparten har 

därmed en regelbunden kontakt med apotek och kan sägas vara mer eller mindre 

bekanta med hur det fungerar. Om man dessutom besöker samma apotek, vilket man 

naturligtvis gör där det endast finns ett apotek på orten men många gör även där de 

har valmöjligheter, innebär det också att man utvecklar ett förhållande till 

personalen. 

 

 

Förtroende och kommunikation 
 

I den här studien mäts förtroendet dels genom att fråga kunden om hur stort 

förtroende den har för farmaceuter dels genom ett antal frågor om kommunikation 

samt kundens upplevelse av farmaceuten och dennes kunnighet. Frågor kopplade till 

att farmaceuten frågar kunden om utbyte av läkemedel diskuteras separat. 

För frågor med fem svarsalternativ har medelvärde tagits fram för att förtydliga 

kundens ranking av frågan.  

Nästan alla svarande ansåg sig ha stort eller mycket stort förtroende för farmaceuten, 

51 % svarade stort och nästan lika många, 47 %, mycket stort förtroende. Tabell 12 

visar medelvärde på ytterligare ett att antal frågor med fem svarsalternativ, värden 

som ger ett högt genomsnitt på 4,63 av 5.  
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Tabell 12. Medelvärde av kundens ranking på ett antal enkätfrågor. 
 Medel- 

värde 

Hur stort förtroende har du för farmaceuter? 

 
4,45 

Tycker du att farmaceuten lyssnat till dina frågor, 

funderingar och önskemål? 

 

4,51 

Hur upplever du det bemötande du fick av farmaceuten? 

 
4,78 

Upplevde du farmaceuten som kunnig? 

 
4,67 

Litar du på farmaceuten? 

 
4,72 

Totalt 4,63 

 

 

Några frågor om kommunikation där svarsalternativen var JA eller NEJ visar på ett 

positivt resultat med en hög frekvens av JA-svar. 

 

 ”Upplevde du farmaceuten som intresserad vid ditt besök?” JA= 95,7 % 

 ”Känner du att farmaceuten förstått dina behov?” JA=95,7 % 

 ”Har det erbjudits tillräckligt med tid att ställa frågor?” JA=100 % 

 ”Känner du dig trygg med att fråga vad du vill?” JA=100 % 

 

 

Förtroende förtjänas enligt Green & Howe (2011) genom trovärdighet, pålitlighet 

och intimitet vilket kan skapas genom att vara kunnig, engagerad, hålla det man 

lovar, och få kunden att känna sig trygg med att anförtro sig till dig. 

Resultaten visar på stort förtroende för farmaceuter och goda förhållande för att 

bygga förtroende. 

 

I studien av Olsson & Kälvemark Sporrong (2012) uttrycker farmaceuterna en oro 

för att diskussioner om generikautbyte ska ta för mycket tid från det som är viktigt att 

tala om kring användningen av läkemedel. Farmaceuterna i den studien tycker också 

att det är viktigt med kommunikationen till kunden och att bygga förtroende (Ibid). 

De flesta upplever att kunden har tillit till farmaceuten vilket den här studien också 

visar. 

Observationsstudien som Törngren (2013) utförde för att undersöka 

kommunikationsproblem på apotek visar att problemen i de flesta fall kan hanteras 

genom att farmaceuten är medveten om dem och aktivt jobbar för att bli en bättre 

kommunikatör. De kategorier av problem som observerades i störst utsträckning var 

att kunden eller farmaceuten inte upplevdes som glada eller gav ögonkontakt samt 

omständigheter som att kunden hämtade ut läkemedel till någon annan eller att 

läkemedel saknades i lager (Ibid). Törngren påpekar att farmaceutens agerande samt 

att läkemedel inte finns i lager påverkar kundens inställning till och förtroende för 
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apotek och farmaceuter (Ibid). Trots en del kommunikationsproblem så uppfattades 

nästan samtliga kunder, 95,9 %, vara nöjda efter mötet (Ibid). Mindre än 10 % av 

observationerna var negativa rörande farmaceutens omsorg om kunden (Ibid).  

Den här studien undersöker istället en specifik kundgrupp men även här visar 

resultaten att nästan samtliga kunder har en positiv upplevelse av farmaceutens 

bemötande. De upplever också farmaceuten som intresserad vilket inte måste betyda 

att de fått mer ögonkontakt eftersom detta inte specifikt undersökts. Skillnaderna i 

undersökningsmetoder gör att resultaten inte är direkt jämförbara då 

observationsstudiens variabler är föremål för observatörens tolkningar men vid 

enkätundersökning är det kundens upplevelse som ”mäts”. 

Att se på kunden, möta kunden med ett leende och visa intresse menar Josephson är 

en förutsättning för att kunna bygga en relation och en god relation är grunden för att 

kunna skapa förtroende (Josephson 2003). 

Generikautbyte kräver dock mer datortid som kan leda till mindre fokus på kunden 

varför ett bra informationsmaterial och utbildning av farmaceuter om generikautbyte 

och kommunikation är viktigt för att öka kundens trygghet. Behovet av information 

och kunskap om generikautbyte påtalas i flera studier bland annat av Olsson & 

Kälvemark Sporrong (2012), Kjoenniksen et al. (2006) och Babar et al. (2011). 

 

Kommunikation kan också vara klädsel som när den tolkas av mottagaren ges en 

betydelse. Grundelius (2009) skriver att en speciell klädsel som står för en specifik 

kunskap signalerar kunnighet vilket ökar lyssnarens intresse.  

Svarsfördelningen var lite mer spridd när det gäller påståendet att farmaceutens 

speciella klädsel inger förtroende. På en skala från 1-5 blev medelvärdet 3,77 med ca 

60 % som tyckte att klädsel påverkar, ca 30 % varken eller och ca 10 % som tycker 

att speciell klädsel är av mindre betydelse. Orsakerna kan vara många till människors 

olika uppfattning av klädsel. Flera olika apotekskedjor med lite olika arbetsklädsel, 

en del har vita rockar medan andra har vanliga kläder men i särskilt färgtema, gör att 

kunden är van vid att det ser lite olika ut. Vid uthämtning av läkemedel leds kunden 

till en särskild plats och vet därmed att denne möts av professionell personal. 

Däremot som kund i egenvården kan det vara en trygghet att snabbt hitta rätt person 

som då är lättare att identifiera med speciell klädsel. För några kan det hänga 

samman med att vårdpersonal har speciell klädsel och har man förtroende för vården 

är det även viktigt att farmaceuten har speciell klädsel. Ur det perspektivet är det 

intressant att diskutera om klädsel kan vara ett verktyg att öka förtroendet för 

farmaceuten. Farmaceuten är ju en del av hälso- och sjukvården och då är det viktigt 

att yrkesgruppen förknippas med den.  

 

Ett område där man också kan se en tydlig variation i svaren är miljön och det tyder 

på att det kan finnas god anledning för apoteken se över den. Beardsley et. al (2012) 

påpekar att det är viktigt att man kan erbjuda avskildhet om kunden ska känna sig 

trygg med att prata om personliga saker (Beardsley et al. 2012). 

Kunden fick svara Ja eller Nej på frågan ”Anser du att miljön är tillräckligt avskild 

för att prata om mer personliga saker?” och resultatet blev att endast 59 % svarade 

Ja. Det är en stor andel som tycker att miljön inte är tillräckligt avskild och det är 

allvarligt med hänsyn till att många av kundernas frågor kring läkemedel och 
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hälsotillstånd kan vara av känslig karaktär. Apoteken blir på grund av konkurrens 

alltmer fokuserade på försäljning och en allt större del av butiksytan avsätts för 

egenvårdprodukter med den nackdelen att receptkanalerna inte tillåts ha den 

avskildhet som behövs för att tillmötesgå kundens behov. Vid insamling av enkäter 

har jag befunnit mig på en plats i butiksdelen men i närhet till receptkanalerna och 

därmed på ungefär samma avstånd som en väntande kund. I nästan samtliga möten 

mellan farmaceut och kund har jag kunnat höra en stor del av samtalet vilket 

naturligtvis inte är bra med hänsyn till kunden men även till farmaceutens ansvar om 

tystnadsplikt. 

På föregående fråga om kunden kände sig trygg med att fråga vad denne vill svarade 

samtliga kunder ja. Kundernas sätt att svara på den frågan skiljer sig väsentligt åt 

från frågan om miljön är tillräckligt avskild för att prata om personliga saker vilket 

kan upplevas som motsägelsefullt. I en ny undersökning skulle det vara bra med 

kompletterande information för att få en större förståelse för hur kunden tänkt. 

Möjliga orsaker till skillnaderna kan vara placeringen av frågorna där första frågan 

följer på en rad frågor om kommunikation och förhållande till farmaceuten och 

dessutom saknar ordet miljö i formuleringen av frågan. Kunden kan därför ha 

kopplat denna fråga mer till att förtroende för farmaceuten är grunden till känslan av 

trygghet att kunna fråga vad som helst snarare än en avskild miljö. 

 

 

Generikautbyte, information och trygga val 
 

God kommunikation och förtroende för farmaceuten är tillsammans med bra 

information en förutsättning för att lyckas bra med att skapa trygghet för kunden vid 

erbjudande om generiskt utbyte av det läkemedel som skrivits ut på receptet. 

I undersökningen tillfrågades kunderna om vilken kännedom de ansåg sig ha om 

generiskt utbyte och en tredjedel ansåg att de hade god kännedom, en tredjedel 

svarade varken eller och resten av svaren fördelade sig ungefär lika mellan ingen 

alls, lite eller mycket god kännedom. Resultatet visar att det finns mer att tillföra till 

kundernas kunskap i området. Kundernas erfarenheter av utbyte, med svarsalternativ 

från mycket bra till mycket dåligt, varierade ganska mycket men tyngdpunkten låg på 

bra, ca 40 %, och därefter mittenalternativet varken eller, ca 27 %. Ingen hade valt 

alternativet mycket dåliga och endast några få hade ingen tidigare erfarenhet av 

utbyte. Tidigare erfarenhet spelar naturligtvis en stor roll för viljan att byta ut 

läkemedel men det är svårt att dra några slutsatser på hur stort inflytande det har på 

antalet som bytt ut läkemedel i studien. Det finns många andra faktorer som inverkar 

på viljan att byta ut något läkemedel och som kan vara bra föremål för vidare 

forskning. Exempel på sådana faktorer är trygghet med ett läkemedel som man haft 

och tycker fungerar, osäkerhet med nytt utseende på tablett eller förpackning, 

svårighet att öppna vissa förpackningar, ekonomiska aspekter och om varan finns i 

lager. Olsson & Kälvemark Sporrong (2012) tar också upp några av dessa faktorer 

som tillsammans med biverkningar och terapisvikt påverkar kundens upplevelse av 

bytet. 

Problematiken vid generikautbyte kan leda till felmedicineringar och i tidigare 

forskning har föreslagits att patienter som har många läkemedel ska undantas från 
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byte. Ett annat sätt att minska problemen skulle kunna vara att inför en minimigräns, 

exempelvis 10 kr, i prisskillnad för utbyte. All regelring innebär naturligtvis 

minskade inkomster från utbytessystemet men felmedicineringar orsakade av 

systemet innebär även extra vårdkostnader så vad besparingen blir i slutänden är 

intressant att utreda vidare. 

Kjoenniksen et al. (2006) visade i sin studie att kunder som fått information från 

farmaceut eller förskrivare och i ännu större utsträckning från båda var mer benägna 

att acceptera ett utbyte. Däremot skulle en stor del avstått från att byta om det inte 

handlat om ekonomi (Ibid). 

I den här studien var det ca 62 % som svarade att de hade bytt ut något läkemedel. 

Orsakerna till att inte fler valt att byta till generiskt läkemedel kan som sagt vara 

många och något definitivt samband söks inte i den här studien. Däremot är det 

intressant i sammanhanget att det är en stor andel, 94 %, av de som bytt som uppger 

att de känner sig trygga med sitt val.  

 

Bra information och god kunskap om generiskt utbyte stärker kundens känsla av att 

ha kontroll över att själv bestämma om utbyte eller inte ska göras då farmaceuten 

frågar. Gillis Herlitz (2007) skriver att yrkesmässigt förtroende består av både 

yrkesmässig kompetens och kommunikativ kompetens och en del av den 

kommunikativa kompetensen är att informera bra.  

Påståendet ”Jag fick bra information av farmaceuten om hur det fungerar med utbyte 

till likvärdigt läkemedel med lägre pris.” med svarsalternativ från 1=Håller inte alls 

med till 5=Håller helt med visade att knappt hälften höll med helt och hållet och 

medelvärdet på frågan var 4,11. Hälften ansåg alltså att de kunde fått bättre 

information. Det finns dock en osäkerhet i svaren och den består i att kunden faktiskt 

kan ha fått bra information tidigare och kommunicerat detta till farmaceuten som då 

inte gett så utförlig information vid det här besöket. Så många som 96 % har svarat 

att de förstått varför de erbjudits ett alternativ till det läkemedel som förskrivits på 

recept vilket tyder på en viss säkerhet hos kunden men dock inte säger något om vad 

det är de har förstått varvid man bör lägga större vikt vid att försöka öka andelen som 

tycker att de fått bra information och anser sig ha god kunskap om generiskt utbyte. 

De flesta tycker att det är bra att farmaceuten frågar om att byta ut det förskrivna 

läkemedlet mot ett likvärdigt alternativ. På en skala från 1-5 är det hälften som tycker 

att det är mycket bra medan ca 28 % har valt alternativ 4 och ca 15 % en 3:a, vilket 

betyder att det väger över mot det positiva hållet med ett medelvärde på 4,23. Här är 

det, liksom på frågan om erfarenheter av generiskt utbyte, svårt att säga något om 

orsakerna till resultatet eftersom faktorerna kan vara många. Just erfarenhet av byte 

kan vara en av dessa faktorer som påverkar vad man tycker om att farmaceuten 

frågar och exempel på övriga faktorer har redan tagits upp. 

Påståendet ”Jag känner mig bekväm med att neka utbyte och behålla det förskrivna 

läkemedlet.” är däremot tydligare kopplat till kommunikation och information och 

kan säga en del om kundens trygghet och kontroll över att själv fatta beslut om 

utbyte. Svarsfördelningen visar att ca 54 % håller helt med, ca 20 % har valt en 4:a 

och ca 14 % har valt en 3:a. Övervägande del känner sig mer eller mindre bekväma 

men här kan förbättring av kommunikation och information förmodligen få fler att 

känna sig helt bekväma. 
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Shrank et al. (2009) fann i sin studie ett samband mellan antalet generiska 

förskrivningar på recept och att patienter var positiva till utbyte, hade talat med sin 

förskrivare och kände sig bekväma med utbyte. Även i studien av Babar et al. (2011) 

belystes hur attityder till generika kan påverka och i detta fall farmaceutens 

benägenhet att fråga. Farmaceuterna som tillfrågades uppgav att faktorer som 

påverkade var kundens erfarenhet av generika och om kunden föredrog ett särskilt 

märke (Ibid). Resultaten visade också att en stor del av farmaceuterna saknade 

kunskap om definitionen av generika och hade dessutom själva uppfattningen att 

originalläkemedel är av bättre kvalitet och effektivare (Ibid). I studien påtalade man 

vikten av att farmaceuter och förskrivare får informationsstöd samt att generika 

förskrivs i större omfattning (Ibid). 

 

Faktorer som man enligt Jarlbro (2010) bör tänka på när man ska formulera ett 

budskap är enkelhet, konsistens, tydlig huvudpoäng, budskapets ton, trovärdighet och 

målgruppens behov. Nilsson & Waldemarsson (2007) menar att om man är osäker 

och har dålig självkänsla kan detta leda till att man sänder signaler om att inte duga 

eller inte är att lita på. Ett bra informationsstöd kan bidra till att farmaceuten känner 

sig mer säker i mötet med kunden och att budskapet blir tydligare. 

Informationsmaterialet från Läkemedelsverket och TLV ska enligt utgivare bidra till 

att farmaceuter och förskrivare ska få en bra kunskapsgrund att stå på och att 

patienter ska få samma information om generiskt utbyte från både förskrivare och 

farmaceut vilket ska öka tilliten till generika utbyte (TLV 2013.  

Informationsmaterial om det generiska utbytet). I den här undersökningen fick 

kunderna svara på om de fått information av sin läkare/förskrivare om utbyte av 

läkemedel på apotek och ca 59 % svarade att de inte fått någon information, ca 27 % 

att de fått information medan 14 % inte visste. Samstämmig information ger kunden 

tillräckligt med kunskap för att uppleva kontroll om man bortser från ekonomiska 

faktorer. Utbytet är ett erbjudande och inget som farmaceuten tvingar kunden till 

även om det av vissa kunder kan upplevas som att de får betala extra när de väljer att 

behålla förskrivet läkemedel och betala mellanskillnaden istället för att de sparar 

pengar åt sig själva och samhället när de väljer generika. Informationsmaterialet har 

funnits tillgängligt i ungefär ett halvår och därför skulle det vara intressant att göra 

en ny undersökning av förtroende och trygghet vid generikautbyte när materialet nått 

fram till alla inom vården och använts av förskrivare och farmaceuter under en längre 

tidsperiod.  

 

Kunden fick i slutet av enkäten ta ställning till om de ansåg att något av givna 

alternativ skulle öka förtroendet för farmaceuten. De kunde välja ett eller flera 

alternativ samt även skriva ett eget förslag. Antal markeringar fördelade sig jämnt 

mellan mer eller tydligare information 16 och större möjlighet att ställa frågor 

tillsammans med mer tid att prata med farmaceuten som gav 14 markeringar. Fler 

ansåg miljön vara viktig med 33 markeringar på en mer avskild miljö och 8 på en 

lugnare miljö. Resultatet visar att kunden inte förknippar mer information eller 

kommunikation så starkt med ökat förtroende vilket överensstämmer väl med den 

höga positiva ranking den kategorin av frågor fått i enkäten och 73 personer har 
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också svarat att det fungerar bra som det gör. Att miljön fått många markeringar 

bekräftar att det är en viktig fråga vilket också framgick av resultatet att det var 40 % 

som svarat att miljön inte var tillräckligt avskild för att prata om personliga saker. 

Det är dock inte lika stor andel som markerat alternativet en avskild miljö vilket kan 

bero på skillnader i formulering av frågor och svarsalternativ. När kunden ges fler 

svarsalternativ att överväga kan följden bli att svaren blir mer utspridda på de olika 

alternativen. 

 

 

Skillnader i oberoende variabler 
 

I studiens syfte ingick att undersöka skillnader i hur kunderna svarat beroende på 

kön, ålder eller antal läkemedel. Materialet är dock för litet för att med statistisk 

säkerhet kunna uttala sig om detta då endast signifikans uppnåtts i enstaka 

jämförelser. Skillnader har ändå redovisats under resultatdelen för att visa på 

tendenser och uppmana till ytterligare forskning med större material. 

En tendens som ansetts vara av intresse är att undersökningen visar på att kvinnor i 

många frågor eller påståenden i större utsträckning väljer en högre ranking av 

svarsalternativen än vad männen gör.  

 

Några exempel där detta kan ses är: 

 

 Hur tycker du generellt sett att apoteken fungerar i samhället? 

 Hur stort förtroende har du för farmaceuter? 

 Tycker du att farmaceuten lyssnat till dina frågor, funderingar och önskemål? 

 Farmaceutens speciella klädsel inger förtroende. 

 Hur upplever du det bemötande du fick av farmaceuten? 

 Jag känner mig bekväm med att neka utbyte och behålla det förskrivna 

läkemedlet. 

 

Det går inte att koppla skillnaderna till något speciellt område och orsakerna skulle 

kunna undersökas vidare med exempelvis djupintervjuer. 

 

Medelåldern på respondenterna var 61,8 år och de delades in i åldersgrupperna 20-

29, 30-50, 51-65, 66-80 och över 80. Antalet i kategorin 20-29 samt över 80 var så 

litet att dessa sorterades bort. 

Den höga medelåldern har förmodligen sin förklaring i att läkemedelsanvändningen 

är högre med ökad ålder.  

I ålderskategorin 66-80 var rankingen hög på samtliga frågor jämfört med de andra 

två ålderkategorierna förutom på två frågor. På frågan om kännedom om generiskt 

utbyte var det störst andel i ålderskategorin 30-50 som ansåg sig ha god eller mycket 

god kännedom. I kategorin 30-50 var det också en högre andel som tyckte att det var 

mycket bra att farmaceuten frågar om att byta ut läkemedel. Den gruppen var lite mer 

försiktiga i sin ranking av förtroende för farmaceuten och om de ansåg sig ha fått bra 

information av farmaceuten med en större andel som svarat en 4: istället för en 5:a.  
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I både gruppen 30-50 och 51-65 svarade övervägande del att miljön inte var 

tillräckligt avskild för att prata om personliga saker medan det var tvärtom i gruppen 

66-80. 

När det gäller antal läkemedel är det inte något som tyder på att fler läkemedel skulle 

påverka kundens ranking av förtroende eller kommunikation mot bakgrund av att fler 

läkemedel kan skapa oro och förvirring. De som har 7 eller fler läkemedel är i den 

här studien underrepresenterade men gruppen har lika hög eller högre ranking på 

dessa frågor som de övriga kategorierna. Gällande generiskt utbyte visar 

undersökningen att det är större andel i gruppen 1-3 läkemedel som har valt att byta 

och känner sig trygga med det. Det är även störst andel i den gruppen som tycker att 

de fått bra information av farmaceuten om generiskt utbyte och tycker att det är 

mycket bra att farmaceuten frågar om utbyte. Resultatet skulle kunna vara ett uttryck 

för att den gruppen känner sig lite tryggare och att färre läkemedel skapar en 

förutsättning för att känna bättre kontroll över sin situation. I kategorin 1-3 

läkemedel är det något större andel som anser att miljön inte är tillräckligt avskild för 

att prata om personliga saker. 

 

I en undersökning av förtroende för olika yrkesgrupper utförd av IPSOS i Kanada 

hamnade farmaceuter högst upp på listan med 79 % av de tillfrågade, tätt följd av 

läkare med 75 % (Lynas 2012). Den svenska motsvarigheten till dessa 

undersökningar skulle kunna vara Förtroendebarometern som Medieakademin och 

SOM-institutet vid Göteborgs universitet gör varje år, där man undersöker 

allmänhetens förtroende för samhällsinstitutioner, politiska partier, medier och 

företag (Arpi 2014). I Förtroendebarometern undersöks dock inte förtroende för 

yrkesgruppen farmaceuter. Ett förslag är att involvera apoteksverksamheten i 

framtida undersökningar, hur apotek fungerar påverkar inte minst samhällets 

ekonomi. 
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SLUTSATS 
 

Som Herlitz (2007) skriver är graden av förtroende viktig för att en människa ska 

lyssna eller inte till vad du har att säga och yrkesmässigt förtroende består av både 

yrkesmässig kompetens och kommunikativ kompetens. Green & Howe (2011) menar 

att minska självfokuseringen har stort positivt inflytande och genom att flytta fokus 

från sig själv och göra saker för andra kan man öka förtroendet. 

Studiens resultat visar på ett gott förtroende för farmaceuten hos kunder där generiskt 

utbyte är aktuellt. Problematiken kring generikautbyte verkar istället handla mycket 

om information och kunskap om generika såväl hos farmaceuter som hos kunder. En 

stor andel av de som svarat på enkäten hade heller inte fått information från sin 

förskrivare om utbyte på apotek.  

 

I studien var det ca 60 % som bytt ut något läkemedel vid sitt besök och av dem var 

det över 90 % som kände sig trygga med sitt val. Ungefär hälften håller helt med om 

påståendena att de fått bra information av farmaceuten om utbyte och att de känner 

sig bekväma med att neka utbyte och behålla det förskrivna. Endast ca 40 % anser 

sig ha god eller mycket god kännedom om generisk utbyte. 

Informationsmaterialet ”Ett tryggt byte på apotek- likvärdigt läkemedel till lägst 

pris” behöver nu på allvar börja användas och delas ut till alla kunder. Kompletterat 

med utbildning i kommunikation för farmaceuter borgar det för fler kunder med ökad 

känsla av kontroll att själva välja utbyte eller inte när detta erbjuds och samtidigt 

känna sig trygga med det val de gjort. 

 

Något som förmodligen är oberoende av om generiskt utbyte erbjuds eller inte men 

som framgick tydligt av studien är behovet av att öka avskildheten vid 

receptkanalerna. Vad som sägs mellan farmaceut och kund måste förbli privat och 

ska inte kunna överhöras av andra kunder vilket var fallet på de apotek som ingick i 

undersökningen och är ett allvarligt problem. 

 

Materialet var för litet för att med statistisk säkerhet uttala sig om skillnader 

beroende på kön, ålder eller antal läkemedel. Där finns behov av ytterligare studier 

med ett större antal deltagare. 

En tendens som visade sig på många frågor var att kvinnor i större utsträckning valt 

en högre positiv ranking än männen. Orsaken till detta kan vara intressant att studera 

i djupintervjuer. 
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Med utgångspunkt i studiens syfte som var att undersöka kundens förtroende för 

farmaceuten vid erbjudande om generiskt utbyte av förskrivet läkemedel 

sammanfattas avslutningsvis studiens resultat med avseende på frågeställningarna: 

 

 

- Vilken grad av förtroende har kunden för farmaceuten i den situation som 

beskrivs av syftet? 

 

Undersökningen visar att kundens förtroende för farmaceuten när generikautbyte är 

aktuellt är stort till mycket stort. Miljön på apoteken behöver dock ses över för att 

skapa mer avskilda receptkanaler.  

 

- Känner sig kunden trygg i situationen att välja byte till ett likvärdigt 

läkemedel med lägre pris eller välja det förskrivna och betala 

mellanskillnaden? 

 

Drygt hälften av de svarande har bytt och känner sig trygga med det och ungefär 

hälften känner sig bekväma med att neka utbyte. Genom att öka informationen om 

generikautbyte till kunden och förbättra kunskaper i kommunikation kan förskrivare 

och farmaceuter skapa större trygghet för kunden vid erbjudande om utbyte. 

 

- Vilka skillnader finns i hur kunden svarat med avseende på kön, ålder eller 

antal läkemedel? 

 

Det behövs ett större material för att med statistisk säkerhet uttala sig om skillnader 

beroende på kön, ålder eller antal läkemedel. En tendens som är intressant att 

undersöka vidare är att kvinnor i större utsträckning valt högre positiv ranking än 

män på många frågor.  
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  Bilaga: Brev till farmaceuter 

 

 

    Mönsterås 2014-01-29 

 

 

Hej! 
 
Jag heter Charlotte Johansson och studerar på farmaceutprogrammet vid 
Linnéuniversitetet i Kalmar. Som en del av mitt examensarbete ska jag göra en 
enkätundersökning där jag ställer frågor runt förtroende och kommunikation. 
Bakgrunden till mitt val av ämne är att jag vid flera tillfällen under min utbildning 
pratat med människor som, när de fått höra att jag utbildar mig tillfarmaceut, ställt 
frågor om utbyte av läkemedel på apoteket. Jag har förstått att det kan finnas en del 
problematik kring detta, hos kunderna kan det röra sig om oro för att det likvärdiga 
alternativet inte är lika effektivt och säkert och när det gäller farmaceutens situation 
kan det vara svårighet att ge information på ett bra sätt.  
Jag bestämde mig till slut för att jag ville undersöka kundens förtroende för 
farmaceuten i mötet då kunden erbjuds utbyte av förskrivet läkemedel till likvärdigt 
alternativ med lägre pris, s.k. generiskt utbyte. 
Nu behöver jag lite hjälp av dig som farmaceut med att identifiera de här kunderna, 
fråga om de vill ställa upp och fylla i enkäten och sedan lämna ut den till kunden. Jag 
kommer att finnas vid en särskild plats i närheten, med ett litet bord och några stolar, 
för att ta hand om kunden, svara på frågor och samla in enkäten.  
De kunder som utgör mitt urval och som ska tillfrågas är alla kunder som blir 
erbjudna utbyte av förskrivet läkemedel till ett likvärdigt alternativ med lägre 
pris. Det val kunden sedan gör har ingen betydelse för om de ska tillfrågas eller inte. 
Exempelvis om de accepterar utbytet, behåller det förskrivna och betalar 
mellanskillnaden eller i vissa fall då det läkemedel som kunden önskar inte finns i 
lager väntar tills det kommer hem och hämtar ut det vid ett senare tillfälle. 
Undersökningen skulle inte vara lätt att genomföra utan er så därför är jag mycket 
tacksam att ni hjälper mig. Har ni några frågor eller funderingar så tveka inte att 
kontakta mig på e-post: xxxxxxx@student.lnu.se 
Vi ses! 
 
Med vänlig hälsning 
Charlotte 
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Undersökning om förtroende mellan kund och farmaceut 

Hej, jag heter Charlotte Johansson och studerar på Farmaceutprogrammet vid 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Den här enkäten är en del av mitt examensarbete där 

jag valt att studera kundens förtroende för farmaceuten.  

 

Undersökningen görs på tre olika apotek och enkäten delas ut till de personer 

som hämtar ut läkemedel till sig själva och som blir erbjudna utbyte av det 

läkemedel som förskrivits på receptet till likvärdigt läkemedel med lägre pris, så 

kallat generiskt utbyte.  

 

Det är helt frivilligt att delta i undersökningen, resultatet behandlas konfidentiellt 

och svaren kommer inte att kunna kopplas till någon enskild person.  

Jag är mycket tacksam för att du ställer upp och besvarar frågorna. 

 

Enkäten tar ca 5 minuter att fylla i. 

1. Hur tycker du generellt sett att apoteken fungerar i samhället? 

 Mycket bra 

 Bra 

 Varken eller 

 Dåligt 

 Mycket dåligt 

 

2. Hur ofta besöker du apotek för att hämta ut läkemedel eller i något 

annat ärende? 

 Varje vecka 

 Varje månad 

 Några gånger om året 

 Någon enstaka gång 

 

3. Hur stort förtroende har du för farmaceuter? 

 Mycket stort 

 Stort 

 Varken eller 

 Litet 

 Mycket Litet  
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4. Hur god kännedom anser du att du har om generiskt utbyte, d.v.s. 

utbyte till ett likvärdigt läkemedel med lägre pris? 

 

 
1 2 3 4 5 

 

Ingen 

kännedom alls      
Mycket god 

kännedom 

 

5. Hur är dina erfarenheter av utbyte till likvärdigt läkemedel? 

 Mycket bra 

 Bra 

 Varken eller 

 Dåliga 

 Mycket dåligt 

 Har ingen tidigare erfarenhet av utbyte 

 

6. Upplevde du farmaceuten som intresserad vid ditt besök? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

7. Tycker du att farmaceuten lyssnat till dina frågor, funderingar och 

önskemål? 

 

 
1 2 3 4 5 

 

Inte alls      Helt och hållet 

 

8. Känner du att farmaceuten förstått dina behov? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

9. Har det erbjudits tillräckligt med tid att ställa de frågor du velat? 

 Ja 

 Nej 
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10.  Känner du dig trygg med att fråga vad du vill? 

 Ja 

 Nej 

 

11.  Anser du att miljön är tillräckligt avskild för att prata om mer 

personliga saker? 

 Ja 

 Nej 

 

12.  Farmaceutens speciella klädsel inger förtroende. 

 
1 2 3 4 5 

 

Håller inte alls 

med      
Håller helt 

med 

 

13.  Har du idag valt att byta ut något läkemedel som förskrivits mot ett 

likvärdigt alternativ till ett lägre pris? 

 Ja 

 Nej 

 

14.  Om Ja, känner du dig trygg med det valet? 

 Ja 

 Nej 

 

15.  Jag fick bra information av farmaceuten om hur det fungerar med 

utbyte till likvärdigt läkemedel med lägre pris. 

 

 
1 2 3 4 5 

 

Håller inte alls 

med      
Håller helt 

med 

 

16.  Jag har förstått varför jag har erbjudits ett alternativ till det 

läkemedel som förskrivits på receptet. 

 Ja 

 Nej 
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17.  Vad tycker du om att farmaceuten frågar om att byta ut det 

förskrivna läkemedlet mot ett likvärdigt alternativ? 

 
1 2 3 4 5 

 

Mycket dåligt      Mycket bra 

 

18.  Jag känner mig bekväm med att neka utbyte och behålla det 

förskrivna läkemedlet. 

 

 
1 2 3 4 5 

 

Håller inte alls 

med      
Håller helt 

med 

 

19.  Jag har fått information av min läkare/förskrivare om utbyte av 

läkemedel på apotek. 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

20.  Hur upplever du det bemötande du fick av farmaceuten? 

 

 
1 2 3 4 5 

 

Inte alls nöjd      Mycket nöjd 

 

21.  Upplevde du farmaceuten som kunnig? 

 

 
1 2 3 4 5 

 

Inte alls kunnig      Mycket kunnig 

 

22.  Litar du på farmaceuten? 

 

 
1 2 3 4 5 

 

Inte alls      Helt och hållet 
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23.  Är det något av följande alternativ som du anser skulle öka 

förtroendet för farmaceuten? 

 

Markera ett eller flera alternativ 

 Mer muntlig information 

 Mer skriftlig information 

 Tydligare information 

 Större möjlighet att ställa frågor 

 Mer tid att prata med farmaceuten 

 En lugnare miljö 

 En mer avskild miljö 

 Fungerar bra som det gör nu 

 Annat……………………………………………………………  

 

24.  Jag är 

 Man 

 Kvinna 

 

25.  Mitt födelseår är 

 

……………………… 

 

26. Svenska är mitt förstahandsspråk. 

 Ja 

 Nej 

 

27.  Hur många läkemedel använder du, inklusive de som du eventuellt 

hämtat ut idag? 

 1-3 

 4-6 

 7 eller fler 

 

 

Titta gärna igenom enkäten så att du inte glömt att svara på någon fråga. 

Tack för din medverkan! 

 



   

 

  

Kalmar Växjö 

 

 

391 82 Kalmar 

Tel 0480-446200 

info@lnu.se  

Lnu.se 

 

 


