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 Sammanfattning 

Bakgrund: Generikareformen trädde i kraft i Sverige 1 oktober 2002 med avsikt att sänka 

kostnader för läkemedel dels för den enskilde individen men även för samhället. Detta innebar att 

receptförskrivna läkemedel började bytas ut mot billigare generiska preparat, om varken 

behandlande läkare, expedierande farmaceut eller kund motsatte sig utbytet. Reformen har 

minskat läkemedelskostnaderna, men har för kunderna i vissa fall lett till förvirring, osäkerhet 

och medicinska problem.   

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vilken attityd kunder på apoteket har till generiskt 

utbyte 16 år efter att reformen trädde i kraft, vilka problem som eventuellt kan uppstå i samband 

med detta, samt att identifiera eventuella skillnader mellan kvinnor och män i deras inställning till 

generiskt utbyte.  

Material & Metod:För att besvara syftet med studien utfördes en enkätstudie på fem olika orter i 

Sverige, där kunden genom 11 flervalsfrågor fick ge sin syn på generisk substitution. 

Inkluderades i studien gjorde personer över 18 år som besökte apoteket för att hämta ut 

receptförskrivet läkemedel åt sig själv och i samband med detta gavs möjlighet att byta till 

generika. Svaren sammanställdes i databas (Excel). Kvalitetssäkring och korstabulering utfördes. 

Chi2-test användes för att testa om skillnader mellan könen är statistiskt signifikanta eller ej. 

Resultat: Övervägande del av kunderna som deltog i studien hade en positiv inställning till 

generisk substitution, ingen skillnad mellan könen. Dock uppgav en del av kunderna sig ha fått 

problem i samband med att deras läkemedel byts ut mot generika. Vanliga problem var att 

kunden ej kände igen namn på läkemedlet eller utseendet av beredningen respektive 

förpackningen. Större andel kvinnor än män angav sig ha problem med nya biverkningar efter 

utbytet samt skillnad i effekt. 

Slutsats: På grund av flera tänkbara biaser bör generella slutsatser utifrån denna studie dras med 

viss försiktighet. Men resultatet pekar till viss del i samma riktning som tidigare utförda studier 

och visar att övervägande del av kunderna på apoteket är både villiga att byta ut sina 

receptförskrivna läkemedel mot generiska preparat och är överlag nöjda med sitt utbyte. Ingen 

skillnad mellan könen. De problem som oftast uppstår i samband med generisk substitution är att 

kunden ej känner igen sitt läkemedel efter utbytet, därför finns det ett behov av att se över om det 

går att göra förbättringar som tydligare förpackningar och likartade tabletter. Kvinnor verkar stöta 

på problem i samband med generiskt utbyte i större utsträckning än män, detta samt eventuella 

orsaken bör dock studeras vidare.  
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Summary in English 

Background 

In Sweden, generic substitution was introduced in 2002, with the aim to reduce the cost of 

drugs, both for individuals and for the society. This meant that drugs on prescription were 

exchanged for a cheaper bioequivalent alternative, if neither the doctor, the pharmacist or the 

customer opposed the change. The reform has reduced the cost of drugs, but has in some 

cases led to confusion, uncertainty and medical problems. 

The aim 

The purpose of this study was to investigate attitude among customer in pharmacies toward 

generic substitution 16 years after the reform was introduced. To what extent may problems 

arise in connection with genericsubstitution, and are there any differences between men and 

women in these respects. 

Methods 

In order to answer the purpose of the study, a survey was carried out at six different 

pharmacies in Sweden, where the customer responded to 11 multiple choice questions to 

give a view on their attitude to generic exchange. Included in the study were people over the 

age of 18 who visited the pharmacy to pick up a prescription for themselves and then had the 

opportunity for generic exchange. The answers from the surveys were compiled in the 

database Excel. Quality assurance and tabulation work were performed. The chi2 test was 

used to test if gender differences were statistically significant or not. 

Results 

The majority of customers who participated in the study had a positive attitude towards 

generic substitution, no difference between the sexes. However, some of the customers 

indicated that they had had problems when replacing their drug with a cheaper equal 

alternative. Common problems were that the customer did not recognize the name of their 

medicine, the tablet´sapperance or the packaging. A larger proportion of women than men 

indicated themselves having problems with new side effects after exchange and a difference 

in effect. 

Conclusion 

Due to several possible biases, general conclusions from this study should be drawn with 

some caution. But the results partly points in the same direction as previous studies and show 

that the majority of the customers at the pharmacy are both willing to replace their 

prescription drugs and are generally satisfied with their exchange. No difference between the 

sexes. The problems most commonly associated with generic substitution were that the 

customer does not recognize their drug after the replacement, there seems to be a need for 

more equal packages and tablets. Women seem to encounter problems associated with 

generic exchange to a greater extent than men. If further research confirms this difference, 

then the reason for it should be investigated.  
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Bakgrund 
 

Problemställning 
 

I Sverige finns idag ett problem av okänt omfång inom läkemedelsrelaterad 

sjuklighet. Både behandlingseffekt och biverkningar kan påverkas beroende på 

kundens förväntningar och förståelse för sin medicinering (1). Generiskt utbyte på 

apoteket riskerar därför att leda till problem som felmedicinering, biverkningar, 

sämre effekt och följsamhet av behandlingen samt oro och förvirring för kunden. 

Detta uppstår framförallt pga. olika utseende på förpackningar och varierande 

produktnamn (2). Socialstyrelsen och Läkemedelsverket har sedan tidigare utfört ett 

antal studier där det påvisats att framförallt patienter med flertalet receptförskrivna 

läkemedel upplever problem med generiskt utbyte på apoteket (1). 

 

Generikareformen 
 

År 2002 den 1 oktober infördes generiskt utbyte på apoteket (3). Den nya reformen 

hade som mål att minska kostnaderna för läkemedel både för den enskilde individen 

och inom läkemedelsförmånen. Reformen innebar att läkemedel som omfattades av 

läkemedelsförmånen och förskrivits på recept skulle bytas till synonymläkemedel 

med lägre pris (1). Samtidigt gick flera patent på läkemedelsmarknaden ut som 

tidigare hade bidragit till höga läkemedelskostnader inom förmånssystemet (3). Före 

år 2009 var apoteken skyldiga att byta till billigare generiskt preparat om sådant 

fanns hemma när kunden besökte apoteket. Från och med 2009 skärptes kravet på så 

sätt att apoteken var tvungna att byta till den billigaste generiska kopian, även om 

den ej fanns i lager. Varan beställdes då hem till kunden. Detta system gäller även  i 

dagsläget för läkemedel som ingår i cirka 1 300 så kallade utbytesgrupper (4). Från 

år 2010–2014 minskade landstingens kostnader för förmånsläkemedel, detta som en 

effekt av flera patentutgångar. Efter 2014 har dock landstingets kostnader för 

förmånsläkemedel åter ökat kraftigt, från 19 366 miljoner till 23 259 miljoner år 

2017. Den kraftiga ökningen beror bland annat på att en mängd nya dyra läkemedel 

introducerats på marknaden samt en snabbt ökad befolkningsmängd (5). 

  

Generika- definition 
 

Ett generiskt läkemedel definieras som ett läkemedel som innehållande samma 

verksamma substans som ett originalläkemedel där patentet utgått (1). Krav på 

generiska preparat är att de ska ha bedömts som medicinskt likvärdiga av 

Läkemedelsverket (6). Detta innebär att de ska innehålla samma aktiva 

beståndsdelar, i samma mängd och vara i samma beredningsform som 
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originalläkemedlet. Tabletter kan dock bytas mot kapslar och vice versa. De 

generiska läkemedlen ska även bedömas vara bioekvivalenta/ terapeutiskt 

ekvivalenta (7). De tillåts dock innehålla andra tillsatsämnen som t.ex. färgämnen, 

konserveringsmedel, parfym samt hjälpsubstanser (8). 

 

 

Regler för utbyte av läkemedel på apotek 
 

För enskilda patienter kan förskrivaren bedöma att det finns förutsättningar för ett 

lyckat utbyte av läkemedlet på apoteket. Förskrivaren kan dock i vissa fall även 

motsätta sig utbytet av medicinska skäl. Detta kan förekomma t.ex. för patienter som 

anses ha särskilt behov av kontinuitet för att klara av hanteringen av sin medicinering 

och därför ej kan byta till läkemedel med olika namn och utseende. Det kan även 

bero på att patienten är överkänslig eller allergisk mot något specifikt hjälpämne t.ex. 

fyllnadsmedel eller färgämne. En notering görs i dessa fall på receptet, ”Får inte 

bytas ut”. Då ingår hela kostnaden för läkemedlet i högkostnadsskyddet. 

Förskrivaren rekommenderas att samtala med patienten om att ett utbyte på apoteket 

kan ske (9).  

Även farmaceuten på apoteket kan motsätta sig utbyte av ett receptförskrivet 

läkemedel. Detta kan förekomma i fall där farmaceuten bedömer att ett utbyte skulle 

innebära risk för patientens hälsa. Ett exempel på en sådan situation kan vara att en 

kund med ett stort antal läkemedel riskerar att förväxla dessa om utbyte görs. Ett 

annat exempel kan vara där förskrivningen innebär delad dos, då kan utbyte ej ske 

om inte det generiska preparatet går att dela i lika delar. I de fall där farmaceuten 

motsätter sig utbyte ska orsaken till detta registreras i apotekets datasystem och hela 

kostnaden för läkemedlet ska ingå i högkostnadsskyddet. Den expedierande 

farmaceuten har som skyldighet att informera kunden att ett generiskt utbyte är 

aktuellt om det förskrivna läkemedlet ingår i en utbytesgrupp (6). 

Även kunden har rätt att motsätta sig utbyte av det förskrivna läkemedlet. I dessa fall 

står kunden själv för prisskillnaden mellan det billigaste utbytbara och det förskrivna 

läkemedlet. Merkostnaden gottgörs då inte i högkostnadssyddet (10). 

 

 

Läkemedelsförmånen 
 

Lagen om läkemedelsförmånen har bidragit till möjligheten att ur ett samhälleligt 

och hälsoekonomiskt perspektiv prioritera i läkemedelsutbudet (11). Tandvårds- och 

läkemedelsförmånsverket (TLV) har ansvaret att bedöma vilka läkemedel som ska 

omfattas av läkemedelsförmånen och ingå i högkostnadsskyddet (3). Det är den som 

marknadsför ett läkemedel som själv ska ansöka hos TLV med syfte att få ingå i 
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läkemedelsförmånen. TLV fastställer priser på läkemedel som ingår i 

läkemedelsförmånen. TLV kan besluta om ett läkemedel inte längre ska ingå i 

läkemedelsförmånen eller om subventioneringen ska begränsas till en viss indikation 

eller patientgrupp (11). 

 

 
 

Högkostnadsskyddet 
 

De läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet subventioneras med statliga medel 

vilket innebär att staten står för en del av kostnaden.  

Kostnadsreducering för läkemedel inom ramen för läkemedelsförmånen beräknas 

enligt följande: Från det första inköpet på apoteket och 12 månader framåt betalar 

kunden högst 2250 kronor för läkemedel som hämtas ut på recept och omfattas av 

läkemedelsförmånen. För barn under 18 år är de läkemedel som ingår i förmånen 

kostnadsfria. Personer som är bosatta eller anställda i Sverige omfattas av 

högkostnadsskyddet (12). Kunden betalar fullt pris för sina receptbelagda läkemedel 

upp till sammanlagt 1125 kronor, därefter ökar prisnedsättningen succesivt till det att 

totala kostnaden uppgått till 2 250 kronor (11). Det går endast att hämta ut en 

begränsad mängd läkemedel inom högkostnadsskyddet åt gången. Maximalt för ett 

uttag är den mängd läkemedel som beräknas behövas för 90 dagars behandling. Vill 

kunden hämta ut större mängd än så bekostas detta av kunden själv. Ett nytt uttag 

inom högkostnadsskyddet kan göras tidigast när två tredjedelar av förbrukningstiden 

från tidigare uttag gått (12).   

 

 

Periodens vara 
 

Varje månad utser TLV periodens vara. Detta blir då det generiskt utbytbara 

läkemedel som apoteken erbjuder kunder att byta till vid receptexpediering. Den vara 

som blir periodens vara är den som inom varje förpackningsstorlek har lägst 

försäljningspris per enhet och som läkemedelsföretaget uppger sig kunna 

tillhandahålla till hela marknaden under hela prisperioden. Eftersom restsituationer 

ändå kan uppstå utses även två reservalternativ till periodens vara, reserv 1 och 

reserv 2 (13). 
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Generika- fördelar och nackdelar 
 

Generikareformen har bidragit till besparingar för samhället (14). I slutet av 2005 

rapporterades en gynnsam prisutveckling i stora läkemedelsgrupper. För flera olika 

substanser uppmättes prissänkningar. Exempel på detta var citalopram (-83%), 

sertralin (-62%) samt simvastatin (-92%). 2014 beräknades reformen bespara 

samhället åtta miljarder per år (15).  

I en studie som utfördes 2004, som ett samarbete mellan Socialstyrelsen, 

Läkemedelsverket och Apoteket AB undersökte patientsäkerheten i samband med 

generiskt utbyte. Denna visade att tre fjärdedelar av kunderna förstod syftet med 

generiskt utbyte och inte hade några medicinska problem i samband med detta. En 

tredjedel visade sig bli förvirrade och oroade av utbytet och 7% uppgav att utbytet 

lett till felmedicinering, vanligtvis dubbelmedicinering. En femtedel var skeptiska till 

om det generiska preparatet hade samma effekt som det läkaren förskrivit (1).  

Farmaceuter är överlag positiva till att generika reducerar kostnader för läkemedel, 

men oroar sig för att utbytet kan vara förvirrande för kunden och därför påverka 

medicineringen negativt (16). Farmaceuter rapporterar att mer tid läggs på att 

förklara kring generika och systemets uppbyggnad istället för att fokusera mer på 

läkemedelsrådgivning (15). Nittiosex procent av farmaceuterna uppgav i en studie 

utförd 2005 att det generiska utbytet gör kundmötet mer tidskrävande. I samma 

studie uppgav en stor andel av de tillfrågade att de ser brister i säkerheten i 

expeditionsarbetet i samband med generiskt utbyte. Övervägande del av dessa 

farmaceuter anser att generisk förskrivning kunde vara ett sätt att förbättra 

situationen (14).  

En studie utförd 2008 undersökte svenska kunders erfarenheter av generiskt utbyte. 

Sextio procent har enligt denna inga problem med detta medan 40% uppgav sig ha 

minst ett problem med att byta till generika på apoteket. Vanligaste rapporterade 

problemet var andra biverkningar och sämre effekt av det nya läkemedlet. Trettiofem 

procent angav dock att de upplevt positiva erfarenheter i samband med generiskt 

utbyte t.ex. lägre pris. Kunderna blev tillfrågade om generiskt utbyte lett dem till 

felmedicinering, cirka 11% angav att de övermedicinerat, undermedicinerat samt 

hade avstått från att ta sin medicin. Det vanligaste angivna problemet som förvirrade 

kunden var att läkemedlet hade annat namn (17).  

Information från förskrivare och apotekspersonal påverkar användandet av 

läkemedel vid generiskt utbyte. I en studie gjord för att undersöka problem och 

möjligheter vid generisk substitution på apotek 2015 uppgav 64% att de fått ”mycket 

bra” information på apoteket och 29% ”bra” information. Av de tillfrågade upplevde 

8% att de fått bristfällig information om sitt generiska utbyte (18). En annan studie 

som utförts 2016 med syfte att undersöka patienters attityder och åsikter kring 

generiskt utbyte på apoteket, visade att 72% fått information om generiskt utbyte på 

apoteket men att endast 14% hade fått information av läkaren. Övervägande andel av 

de tillfrågade var nöjda med informationen som getts på apoteket. Betydligt mindre 

andel var nöjda med informationen från läkaren. Samma studie visade att majoriteten 
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av kunderna tycker att det generiska utbytet är bra, dock har 5% felmedicinerat pga. 

detsamma (19).  

2016 utfördes en undersökning som belyste vilka problem som kan uppstå för 

personer över 65 års ålder i samband med generiskt utbyte. Denna visade att 70% av 

de tillfrågade männen upplevde utbytet som problematiskt, 56% av kvinnorna. 

Vanligaste problemen som uppstod var att kunden ej kände igen namn, tablett eller 

förpackning (3). 
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Syfte 
 

Syftet med denna studie är att undersöka vilken attityd kunder på apoteket har till 

generiskt utbyte 16 år efter införandet, vilka problem som eventuellt kan uppstå i 

samband med detta, samt att identifiera eventuella skillnader mellan kvinnor och 

män i deras inställning till generiskt utbyte på apoteket.  
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Metod 
 

Studien genomfördes som en enkätundersökning. 

 

Urval av apotek och intervjupersoner 
 

Respondenter till enkätundersökningen rekryterades på apotek från fem orter i 

Sverige (Se bilaga 1). Efter godkännande från respektive apotekschef samt muntlig 

information om syftet med undersökningen samt inkluderings- och 

exkluderingskriterier till apotekspersonalen delades enkäter ut under perioden 2018-

03-01 – 2018-03-14. Enkäterna delades ut till kunder på apoteket som hämtade 

läkemedel vilka ingick i en utbytesgrupp. Kunden besvarade enkäten på plats. 

Möjligheter till frågor om oklarheter fanns. 

 

Enkätutformning 
 

Enkäten bestod inledningsvis av en kort förklaring till kunden om vad generisk 

substitution är. Därefter följde elva flervalsfrågor för kunden att besvara. De fem 

första var bakgrundsfrågor om respondentens kön, ålder m.m. Resterande sex frågor 

behandlade själva frågeställningen, kundens attityd och erfarenheter av generiskt 

utbyte på apoteket. I enkäten fanns även öppna fält för kunden att lämna egna 

kommentarer (Se Bilaga 2). Kunden var i enkäten anonym. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 
 

För att inkluderas i studien skulle kunden vara över 18 år samt få förslag om 

generiskt utbyte vid expeditionen. Exkluderades ur studien gjorde kunder som var 

under 18 år, ombud (hämtar åt annan person) samt personer med intellektuella 

funktionsnedsättningar.   

 

Bortfall 
 

Enkäten delades ut då tillfälle gavs till kunder som vid expeditionen erbjöds att byta 

från det förskrivna läkemedlet till billigaste generika. 

Kunder som motsvarade inkluderingskriterier och tillfrågades att delta men som 

avböjde, noterades som bortfall i studien. För kunder som avböjde att medverka 
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noterade apotekspersonalen födelseår samt kön. Även kunder som deltog men som 

sedan visade sig inte motsvara inkluderingskriterier togs som bortfall. De fall där 

kunder avstått att besvara enstaka frågor eller där svaret ej gick att tolka räknades 

som partiella bortfall. Bortfall av dem som ej tillfrågades om att deltaga i studien var 

ej möjligt att registrera, då dessa hörde till majoriteten av kunderna. Dvs. det största 

bortfallet fanns just här. 

 

Databehandling 
 

Svaren från enkäterna samlades in på papper och sammanställdes i databas (Excel). 

Kvalitetssäkring av data gjordes i två steg. Dels manuellt och dels genom att 

uppdatera data så att det ej fanns olika beteckningar för samma svar, dvs. felaktiga 

värden ersattes med korrekta. Tabulering och diagram är framtagna utifrån dessa 

data. 

Chi2-test användes för att testa om skillnader mellan könen är statistiskt signifikanta 

eller inte. Chi2-testet utfördes i Microsoft Excel och prövar om fördelningen mellan 

kvinnor och män är signifikant. P<0,05 betraktas som statistiskt signifikant (20).  
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Resultat 
 

Respondenterna 
 

Totalt delades 540 enkäter ut, 38 kunder avböjde att delta. Totalmaterialet utgörs 

därför av 502 besvarade enkäter. Ålders- och könsfördelning framgår av Tabell I. 

Två personer angav ej sin ålder, varför totalmaterialet uppgår till 500 personer. 

Tabell I. Ålders- och könsfördelning för de respondenter                                        

som besvarade enkäten. 

Åldersgrupp Kvinna    Man         okänt kön Totalsumma % 

18-24         4  1    5  1% 

25-44       41        18  59  12% 

45-64     106       73  179  36% 

65-74       85       64  1  150  30% 

75+       59       48   107  21% 

Totalsumma     295    204 1 500) 100% 

 

 

Respondenterna fick i enkäten ange sin högsta utbildning. Fördelning av 

utbildningsnivå i förhållande till kön framgår av Tabell II. Tre personer besvarade ej 

frågan, varför totalmaterialet uppgår till 499 personer. 

 

Tabell II. Utbildningsnivå i förhållande till kön för de respondenter                        

som besvarade enkäten.  

Högsta utbildning Kvinna     Man okänt kön Totalsumma 

Grundskola 63(21%) 

      

58(29%) 1 122 (24%) 

Gymnasium 100(34%)   87(43%)  187 (37%) 

Universitet/Högskola 132(45%)   58(29%)  190 (38%) 

Totalsumma 295(59%) 203(41%) 1 499 (100%) 

 

En högre andel kvinnor än män hade universitet/högskola som högsta utbildning. 

Skillnaden är statistiskt signifikant (Chi2= 13,332, p= 0,00026). 

Totalt angav 94% svenska som språk i hemmet. 
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Antal regelbundet använda läkemedel 
 

Fördelning av regelbundet använda läkemedel i förhållande till kön framgår av 

Tabell III. Två personer besvarade ej frågan, varför totalmaterialet uppgår till 500 

personer.  

Tabell III. Antal regelbundet använda läkemedel i förhållande                                    

till kön för de kunder som besvarade enkäten. 

Antal regelbundet använda 

läkemedel Kvinna    Man 

Okänt 

kön Totalsumma 

0-1 73(15%)   39(8%)   112 (22%) 

2-4 125(25%)   85(17%)  210 (42%) 

5 eller flera 98(20%)   79(16%) 1 178 (36%) 

Totalsumma 296(59%) 203(41%) 1 500 (100%) 

 

Det var ingen skillnad mellan könen. 

 

Utbytta läkemedel 
 

Av de respondenterna som besvarade enkäten uppgav 87% (253 kvinnor,182 män) 

att det förskrivna läkemedlet bytts mot ett generikum, medan 11% (36 kvinnor, 17 

män) svarade att de ej byter ut samt 3% (7 kvinnor, 6 män) att de ej vet. Det var 

ingen skillnad mellan könen.  

 

Information från läkare 
 

Fördelningen av om kunden fått eller ej fått information om generiskt utbyte av sin 

läkare i förhållande till kön framgår av Tabell IV. Fyra personer besvarade ej frågan, 

varför totalmaterialet uppgår till 498 personer. 

 

Tabell IV. Fördelning av om kunden fått information om generiskt utbyte av sin 

läkare eller ej i förhållande till kön för de kunder som besvarade enkäten. 

 Har fått info av läkare                              

om generiskt utbyte Kvinna               Man 

                    

Okänt kön               Totalt 

Ja 120(24%)             91 (18%)   211 (42%) 

Nej 162(33%)             94 (19%) 1 257 (52%) 

Vet ej 11 (2%)          19 (4%)  30 (6%) 

Totalsumma 293(59%) 204(41%) 1 498 (100%) 
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Det var ingen skillnad mellan könen. 

Av de 436 respondenterna som valt att byta ut sitt läkemedel mot generika svarade 

44% (108 kvinnor, 84 män) att de hade fått information om detta av sin läkare, samt 

50% (139 kvinnor, 83 män) att de inte fått någon information av läkaren.  

Bland de 53 personer som svarade i enkäten att de ej byter mot generika hade 28% 

(10 kvinnor, 5 män) fått information från sin läkare, 64% (23 kvinnor, 11 män) hade 

ej fått information. Ingen statistisk signifikant skillnad mellan grupperna. Det går ej 

att påvisa att dem som inte får information om generiskt utbyte av sin läkare är mer 

benägna att säga nej till att byta. 

 

Generell inställning till generiskt utbyte 
 

Här efterfrågades kundens generella inställning till generiskt utbyte på apoteket. 

Fördelningen av detta i förhållande till kön framgår av Tabell V. Frågan besvarades 

ej av 19 personer, varför totalmaterialet uppgår till 483 personer. Det var ingen 

skillnad mellan könen. 

 

Tabell V. Fördelningen av generell inställning till generiskt utbyte i förhållande till 

kön, för de kunder som besvarade enkäten. 

Vad tycker du om Generiskt utbyte Kvinna Man Okänt kön Totalsumma 

1. Mycket bra 39(8%) 20(4%)   59 (12%) 

2. Bra 84(17%) 72(15%)  156 (32%) 

3. Varken bra eller dåligt 122(25%   89(18%) 1 212 (44%) 

4. Dåligt 27(6%) 14(3%)  41 (8%) 

5. Mycket dåligt 8(2%) 7(1%)  15 (3%) 

Totalsumma 280(58% 202(42%) 1 483 (100%) 

 

Det framgår av tabellen att det inte var någon skillnad mellan könen i denna fråga. 

Av de 53 respondenter som svarade att dem ej byter ut mot generika såg man 

motsvarande fördelning, 25% ansåg trots sitt val att generiskt utbyte är ”Bra” eller 

”Mycket bra”. 

 

Problem i samband med generiskt utbyte 
 

Kunderna fick i enkäten svara på om de i samband med generiskt utbyte upplevt 

några problem. Fördelning av detta i förhållande till kön framgår av Tabell VI. En 

person har ej besvarat frågan, varför totalmaterialet uppgår till 501 personer. 
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Tabell VI. Total fördelning i förhållande till kön över hur många av         

respondenterna som i enkäten uppgivit problem i samband med generiskt                            

utbyte på apoteket. 

 Upplevt problem efter bytet Kvinna Man Okänt kön Totalsumma 

Ja 74(15%) 33(7%) 1 108 (22%) 

Nej 221(44%) 172(34%)  393 (78%) 

Totalsumma 295(59%) 205(41%) 1 501 (100%)  

 

En större andel kvinnor än män hade uppgivit problem efter utbytet. Skillnaden är 

statistiskt signifikant (Chi2= 5,8079, p= 0,016). Det är en tendens till att kvinnor med 

många läkemedel och låg utbildningsnivå upplever mer problem. Fyra av dem 53 

personer som uppgett av dem ej byter till generika har uppgett att dem upplevt 

problem i samband med utbyte. 

I en följdfråga fick respondenterna ge information om vilka de eventuellt angivna 

problemen var. Fördelning av detta i förhållande till kön framgår av Tabell VII. 

 

Tabell VII. Sammanställning och könsfördelning av de problem som kunder 

uppgivit i samband med generiskt utbyte. Flera av kunderna angav mer än ett 

problem, därav överstiger summan av angivna problem antalet personer som uppgett 

sig ha problem. 

Typ av problem Kvinna Man Totalt 

Känner inte igen namn 20 (11%) 14 (8%) 34 (20%) 

Känner inte igen 

tablett 

16 (9%) 12 (7%) 28 (16%) 

Känner inte igen 

förpackning 

17 (10%) 15 (9%) 32 (18%) 

Nya biverkningar efter 

utbytet 

21 (12%) 9 (5%) 30 (18%) 

Förväxlat medicinerna 5 (3%) 1 (1%) 6 (3%) 

Dubbelmedicinerat 1 (1%) 0 1 (1%) 

Skillnad i effekt 23 (13%) 6 (3%) 29 (17%) 

Oroad av utbytet 9 (5%) 5 (3%) 14 (8%) 

Totalt angivna 

problem 

112 (64%) 62 (36%) 174 (100%) 

 

Större andel kvinnor än män uppgav skillnad i effekt samt nya biverkningar när de 

byter till generiskt preparat. Skillnaden är ej statistiskt signifikant.  

Det gavs även möjlighet att i fri text ange om kunden upplevt något annat problem än 

de ovan angivna (Se bilaga 3). 
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Information från apoteket om generiskt utbyte 
 

Här efterfrågades respondentens syn på den information som gavs på apoteket kring 

det generiska utbytet. Kunden kunde ange om informationen var tillräcklig, onödig 

eller om ingen information gavs. 

Totalt ansåg 88% (251 kvinnor, 190 män) av respondenterna att de fått tillräcklig 

information om det generiska utbytet på apoteket. Enbart 9 personer ansåg att de ej 

fått tillräcklig information på apoteket. Det var ingen skillnad mellan könen. 

 

Total upplevelse av generiskt utbyte 
 

Respondenterna fick även ange om deras totala upplevelse av generiskt utbyte på 

apoteket fick dem att känna sig nöjda eller missnöjda. Endast 13% (42 kvinnor, 21 

män) uppgav att de var missnöjda. Det var ingen statistiskt signifikant skillnad 

mellan könen i detta avseende, dock en tendens till att kvinnor i större utsträckning 

än män var missnöjda. 
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Diskussion 
 

Åttiosju procent (253 kvinnor, 182 män) av kunderna som deltog i studien valde att 

byta ut sina förskrivna läkemedel mot generiskt preparat. Tolv procent av deltagarna 

tyckte att generiskt utbyte var dåligt eller mycket dåligt, 44% tyckte att det var 

varken bra eller dåligt samt 45% uppgav att de tyckte att det var bra eller mycket bra. 

Ingen skillnad mellan könen. Tjugotvå procent (74 kvinnor, 33 män) av kunderna 

uppgav att de fått problem i samband med att deras läkemedel byts ut mot generiskt 

preparat. Vanliga problem var att kunden ej kände igen namn på läkemedlet eller 

utseendet av beredningen respektive förpackningen. Större andel kvinnor än män 

angav att de haft problem med nya biverkningar efter utbytet samt skillnad i effekt. 

 

Metoddiskussion 
Studien har flera begränsningar som gör att det är svårt att dra några generella 

slutsatser av resultatet. En av dessa är hur rekryteringen av deltagare utförts. Till att 

börja med har enkäten ej delats ut till alla kunder som matchade inklusionskriterierna 

på apoteket den aktuella perioden. Detta kan delvis ha berott på tidsbrist vid långa 

kötider på apoteket. Något annat som kan ha spelat in är hur farmaceuten uppfattat 

kunden. Om kunden framstår som vänlig och positivt inställd till generiskt utbyte är 

det rimligtvis lättare att ställa frågan om kunden skulle vilja delta i studien. Detta kan 

då göra att resultatet felaktigt pekar åt att kunderna generellt har en mer positiv 

inställning till generika än vad de i verkligheten har. Att endast 38 personer sagt nej 

till att delta styrker denna tanke. För att kunna dra generella slutsatser ska urvalet 

vara slumpmässigt och obundet, vilket det av nämnda orsaker ej var. En annan 

begränsning är att det ej går att säkerställa hur sanningsenligt kunderna besvarat 

enkäten, vilket också kan ha negativ inverkan på tillförlitligheten av studien.  

Fördelen med en enkätundersökning är att den är billig att genomföra samt att det går 

att samla in många svar på kort tid. En annan fördel är att svarsalternativen är samma 

för alla respondenter, vilket gör resultatet mer lättolkat. I en enkätundersökning 

spelar ej intervjuareffekten in dvs. individen påverkas ej av följdfrågor eller på vilket 

sätt frågorna ställs (21). En enkätstudie som denna kan ge en indikation på hur 

vanliga eventuellt upplevda problem är, däremot var det svårt att få en generell bild 

av hur omfattande problemen upplevdes då kunden i enkäten ej fick möjlighet att 

gradera hur stort problemet var.  

Nackdelar med enkätundersökningar är bortfall, även interna bortfall pga. t.ex. att 

respondenten ej förstår frågan (21) och kanske därför väljer att ej besvara den. Det 

kan även vara så att svarsalternativet som kunden väljer ej egentligen passar exakt 

med kundens åsikt, detta ger då ett missvisande resultat. Svarsalternativet ”vet ej” 

finns för dem som ej är helt säkra på svaret och kan minska antalet missvisande svar. 

Enkätundersökningar bör ej innehålla för många frågor då det kan få respondenten 

att tröttna fortare (21). Enkäten i just denna studie innehöll 11 frågor och tog ej lång 

tid för kunden att besvara. Att enkäten besvarades direkt vid receptdisken med en 
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farmaceut närvarande kan ha påverkat kundens svar i vissa frågor. Inget pilottest av 

enkäten gjordes, därav är det svårt att bedöma om frågorna var tillräckligt 

lättförståeliga för kunden. Det har dock funnits möjlighet för kunden att ställa frågor 

till farmaceuten i samband med ifyllandet.  

Att enkäten började delas ut tidigt under arbetets gång, kan ha bidragit till att val av 

frågor samt utformning av dem ej blev så bra som möjligt. Möjligtvis skulle mer tid 

för inläsning i ämnet innan enkäten började delas ut kunnat påverka detta i positiv 

riktning.  

Något som kunde bidragit till tydligare resultatet av studien var en rad olika 

följdfrågor till fråga nummer sex (Se bilaga 2). Framförallt till de kunder som 

svarade nej, att de ej byter ut sitt läkemedel mot generika. Det hade varit av intresse 

att veta om det endast är just vid detta tillfället kunden ej vill byta men kanske har 

gjort det tidigare, samt orsaken till att kunden ej vill byta. Eventuellt även vad som 

behövs för att ett byte skulle kunna bli aktuellt.   

Något större andel av respondenterna var kvinnor än män. Däremot var 

könsfördelningen i de olika åldersgrupperna ganska jämn. I flera tidigare utförda 

studier i ämnet är kvinnor överrepresenterade (3, 17-19). Grunden till detta kan 

tänkas vara att kvinnor i större utsträckning än män hämtar ut sina egna läkemedel. 

En studie utförd 2008 (17) visar just detta, att högre andel av kvinnor än män i åldern 

65-74 hämtade ut sina egna förskrivna läkemedel. 

Kvinnorna i studien hade högre utbildning än männen. Möjligtvis kan det vara så att 

högre utbildning också innebär större förståelse för vad generiskt utbyte är samt 

vilken nytta detta är för samhället. Dock finns det inget som tyder på att kvinnor med 

hög utbildning har en annan inställning till generiskt utbyte än kvinnor med låg 

utbildning, men däremot en tendens till att kvinnor med många läkemedel och låg 

utbildningsnivå upplever mer problem än kvinnor med hög utbildning. Några säkra 

statistiska samband kan dock ej göras. 

 

Antal regelbundet använda läkemedel 
 

Största andelen (41%) av de kunder som besvarade enkäten åt 2–4 läkemedel 

regelbundet. Grunden till detta kan vara att sannolikheten för att en viss peson ska få 

delta, dvs att kunden besökte apoteket under just de två veckor som studien utfördes 

ej är samma för alla. Personer med fler förskrivna läkemedel besöker förmodligen 

apoteket oftare än personer med färre. Det kan även vara så att personer med väldigt 

många läkemedel är så pass sjuka att de inte själva hämtar ut sina läkemedel, utan 

har ombud till hjälp, dessa inkluderades då ej i studien. Samma kundgrupp är 

överrepresenterade i andra liknande studier (1, 3) Studien kan därför tänkas bäst 

återspegla de kunders åsikter som använder 2–4 läkemedel regelbundet. 
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Utbytta läkemedel 
 

Åttiosju procent av kunderna som deltog i studien valde att byta ut sina läkemedel 

mot generiskt preparat. Den studie som Socialstyrelsen utförde 2004 (1) visade att 

74% av deltagarna någon gång fått sina läkemedel utbytta. Det kan tänkas att under 

de16 år som gått sedan reformen genomfördes har förståelsen för och inställningen 

till generika har förändrats. Fler och fler känner sig bekväma med utbytet. Dock kan 

det vara svårt att dra generella slutsatser från den egna studien då det ej framgår 

tydligt om kunden svarar på frågan om utbyte görs gäller för tidigare gjorda uttag 

eller endast för det uttag som görs just den aktuella dagen.  

I en studie utförd 2016 (3) påvisades en signifikant skillnad mellan män och kvinnor 

i viljan att byta ut sina läkemedel mot generika, där män var mer villiga till utbyte. 

Detta framgick ej i den egna studien, här fanns ingen skillnad mellan könen i viljan 

att byta till generika. Några generella slutsatser är svårt att dra även här pga. av de 

olika tidigare presenterade biaser. 

I studien inkluderades även de 53 personer som svarade att de ej bytte till generiskt 

läkemedel. Dessa personer kanske aldrig har bytt till generika och har därför ingen 

erfarenhet av det. Deras svar kan då i flera avseenden vara irrelevanta, eftersom de 

då ej kan ha en klar egen uppfattning om generiska preparat. Dessa personer kan 

likaväl ha haft tidigare erfarenheter av generika och av denna anledning valt att ej 

byta ut. Då är deras åsikter av betydligt större vikt i denna undersökning. Att fyra av 

dem uppgett sig ha upplevt problem av generiskt utbyte tyder på att det finns en viss 

erfarenhet av generiska preparat även i denna gruppen. Dock går det ej att säkerställa 

hur sanningsenligt kunder besvarat enkäten, eller om frågan har missförståtts. 

Valet att inkludera dessa personer gjordes då huvudsyftet med studien var att se på 

kunders attityd till generika, en attityd kan kunder ha utan att för den delen välja att 

byta. En del av de kunder (25%) som sagt nej till att byta har ändå svarat att de 

tycker att generiskt utbyte är ”Bra” eller ”Mycket bra”. 

 

Information från läkare 
 

Endast 42% av kunderna som deltog i studien har fått information om generiskt 

utbyte av sin läkare trots att det är en rekommendation att läkaren ger denna typ av 

information till sina patienter (9). 

Om information från läkaren bidrar till att fler kunder väljer att byta ut sina 

förskrivna läkemedel mot generika gick ej att påvisa. Men det kan tänkas underlätta 

acceptansen för att det läkemedel som förskrivits byts mot ett generiskt preparat på 

apoteket. En intervjustudie utförd av Kälvemark et al (16) betonar vikten av att 

förskrivande läkare är tydlig i sin information om att ett generiskt utbyte på apoteket 

kan vara möjligt. Detta för att minska kundens tveksamhet kring sin medicinering 

och på så sätt minska risken för felmedicinering. På så vis menar författarna att 
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samhället skulle dra störst nytta av generikareformen som annars kan bidra till extra 

kostnader pga. just felmedicinering, biverkningar och bristande effekt. Att 

informationen av förskrivande läkare kring generiskt utbyte har betydelse för 

användandet beskrivs även i en norsk studie utförd 2005 av Kjoenniksen et al (22). 

Ytterligare en studie utförd av Shrank et al (23) visar att det finns ett statistiskt 

samband mellan informationen om generiska såväl från läkare som apotekspersonal, 

att detta bidrar till större användning av generika.  

I denna studie fick kunderna ej möjlighet att gradera kvalitén av läkarens information 

om generiskt utbyte på apoteket. Även om det är svårt att dra några generella 

slutsatser så pekar den i riktning mot att läkarna ofta missar att ge information om att 

ett generiskt utbyte på apoteket kan bli aktuellt. 

 

Generell inställning till generiskt utbyte 
 

Att inte fler personer bland dem som byter till generika och inte upplever problem i 

samband med det svarat att dem tycker att generika är ”Mycket bra” eller ”Bra” 

väcker en tanke om att kunder på apoteket kanske ej helt förstått nyttan med 

generiskt utbyte, varken för sin egen eller för samhällets del. Hur sanningsenligt 

kunderna besvarat frågan är också svårt att säkerställa.  

I Socialstyrelsens studie från 2004 ansåg över 70% av respondenterna att generika är 

ett bra sätt för både dem själva och sjukvården att spara pengar (1). I Söderlunds 

studie uppgav 53% att dem ansåg att generiskt utbyte var dåligt (3). Detta var dock 

en studie bland personer över 65 års ålder, här kan förståelsen för generiskt utbyte 

vara sämre vilket kan tänkas påverka inställningen negativt. Äldre personer har i 

större utsträckning flera förskrivna läkemedel vilket kan göra att utbyte till generika 

kan bli mer förvirrande för dem än för personer med färre läkemedel. Anledningen 

till varför kunderna valt att svara som de gör går ej att ta reda på med hjälp av 

enkäten, eftersom kunden ej gavs möjlighet att motivera sitt svar i denna fråga. Trots 

att fler kvinnor upplever problem i samband med utbyte är det ingen skillnad mellan 

könen i frågan om utbytet är bra eller dåligt.  

    

Problem i samband med generiskt utbyte 
 

En enkätstudie som denna kan ge en indikation på hur vanliga eventuellt upplevda 

problem är. Däremot gavs ingen bild av hur omfattande problemen upplevdes, då 

kunden inte hade möjlighet i enkäten att gradera hur stort problemet var. Några 

generella slutsatser är svårt att dra då det ej heller här går att säkerställa hur 

sanningsenligt kunderna besvarat enkäten. 

Det som framgick av studien var att 108 personer av dem som besvarade enkäten 

upplevde problem i samband med generiskt utbyte, samt att kvinnor angav att de fick 

problem med generiskt utbyte i större utsträckning än män. Denna skillnad kan bero 



24 
 

på att det finns en tendens till att kvinnor i större utsträckning än män upplever nya 

biverkningar efter utbytet, samt skillnad i effekt. I socialstyrelsens undersökning 

2004 kom man också fram till att kvinnor uppger sig ha fler problem med generiskt 

utbyte än män (1). 

Resultat skiljer sig däremot från den undersökning som Söderlund gjorde 2016, där 

hela 63% uppgav sig ha problem med sitt byte till generika och andelen män med 

problem var högre än kvinnor (3). I Söderlunds studie undersöktes dock främst äldre 

personers problem i samband med generika, vilket möjligtvis kan vara orsak till att 

fördelningen mellan könen är annorlunda.  

Vanliga problem som uppstår i samband med generisk substitution är att kunden inte 

känner igen namnet på läkemedlet eller utseendet på beredningen respektive 

förpackningen. Samma sak kom Söderlund fram till i sin studie 2016 (24). Eventuellt 

finns det ett behov av att generiska preparat är mer lika varandra i dessa avseenden. I 

studien av Frisk et al. (17) var det just dessa förbättringsförslag som var de vanligaste 

angivna av respondenterna.   

 

Information från apoteket 
 

Studien visade att kunder på apoteket i hög utsträckning (88%) fått och var nöjda 

med informationen farmaceuten gett kring generisk substitution. Detta går i linje med 

Socialstyrelsens undersökning 2004 (1) där 84% angivit att dem fått informationen 

om utbytet av apotekspersonalen.  Det är dock en ökning i jämförelse med en studie 

utförd 2016 av Sahebezai et al. (19) som visade att 72% får informationen om utbyte 

på apoteket samt att 63% var nöjda med informationen. Generella slutsatser bör dock 

dras med försiktighet, då det faktum att kunden befann sig på apoteket vid ifyllandet 

av enkäten med farmaceuten närvarande. Detta kan ha haft inverkan på hur 

sanningsenligt kunden valt att svara och därför ge ett missvisande resultat. 

 
 
 

Total upplevelse av generiskt utbyte 
 

Av de 13% som uppgav att de totalt sett var missnöjda med generiskt utbyte var 

dubbelt så många kvinnor som män. Detta kan tänkas bero på att kvinnor i högre 

grad upplever problem med sitt generiska utbyte. Återigen är det svårt att dra 

generella slutsatser av detta då resultatet kan vara missvisande pga. de olika felkällor 

som tidigare beskrivits.  
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Slutsats 
 

Studien visar att övervägande delen av kunderna på apoteket är både villiga att byta 

ut sina receptförskrivna läkemedel mot generiska preparat och är överlag nöjda med 

sitt utbyte. Det finns i detta avseende ingen skillnad mellan könen. De problem som 

oftast uppstår i samband med generisk substitution är att kunden ej känner igen sitt 

läkemedel efter utbytet. Därför finns det ett behov av att se över om det går att göra 

förbättringar som tydligare förpackningar och likartade tabletter. Kvinnor verkar 

stöta på problem i samband med generiskt utbyte i större utsträckning än män, detta 

samt eventuella orsaken bör dock studeras vidare.  

Studien pekade även i riktning att informationen från läkaren om generiskt utbyte är 

bristfällig. Även om det ej gick att stryka att detta är avgörande för kundens beslut att 

byta eller ej så kan kommunikation kring detta ge kunden större trygghet och en 

säkrare läkemedelsanvändning. Fler studier i ämnet behövs. Flera tidigare beskrivna 

tänkbara felkällor minskar generaliserbarheten och reliabiliteten av studien. Dock 

pekar resultatet till viss del i samma riktning som tidigare utförda studier. 

.     
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
 

Apoteken där undersökningen utförts 

Trelleborg- Apoteket Svea och Apotek Hjärtat lasarettet 

Limhamn- Apotek Hjärtat 

Torshälla- Apoteket Svanen 

Katrineholm- Kronans apotek 

Båstad- Kronans apotek 
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Bilaga 2 

Examensarbete generikautbyte - Enkätstudie 

 

 

Information om studentprojekt om patienters syn på generiskt utbyte på apotek. 

 

Vi är 6 studenter som läser vid Linneuniversitetet i Kalmar till receptarier. Som ett 

led i vår utbildning skall vi göra ett examensarbete. Vi har valt att göra en studie på 

det generiskt utbyte på apoteket. 

 

2002 beslutade Sveriges riksdag att inom läkemedelsförmånen ska apotek vid 

utlämning av ett förskrivet läkemedel expedierar den billigaste synonymen, s.k. 

generiskt utbyte. 

 

Vi skulle vilja ha din hjälp med att besvara några frågor om hur Du upplever utbyte 

av läkemedel på apoteket. Deltagandet är helt frivilligt och kan när som helst 

avbrytas. Dina svar kommer att behandlas anonymt och inga personliga svar går att 

spåra. 

 

 

 

 

Åsa Unelid, Biljana Vemic, Matilda Relli, Ivana Vukic, Daniela Durmo, Svjetlana 

Salic.                                                                     Projektledare Anders Ekedahl, 

Docent 

 

Frågeformulär till kundintervju om generiskt utbyte på apotek 2018 

 

Enkät nr ........ 

 

Datum    ............  Apotek  ...................................................... 

           

1. Kön   Kvinna  ☐           Man  ☐    

  

2. Födelseår   .................. 

  

3. Högsta genomgången utbildning   
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Grundskola ☐   Gymnasium ☐  Universitet/Högskola ☐ 

 

 

4. Vilket språk talar ni i hemmet? 

 

Svenska  ☐  Annat  ☐  Vilket............... 

 

 

5. Hur många läkemedel använder du regelbundet?     

0-1 ☐                2-4 ☐                  5 eller flera ☐   

 

 

6. Har Du fått något/några av de läkemedel som din läkare ordinerat utbytta 

mot ett läkemedel med ett annat namn och annat utseende? 

 

Ja  ☐  Nej  ☐  Vet ej  ☐ 

 

 

 

7. Har Du fått information av din läkare om generiskt utbyte/ att det läkemedel 

som expedieras på apoteket kan ha ett annat namn och annat utseende än det 

som din läkare skrev på receptet? 

Ja ☐     Nej  ☐     Vet ej  ☐ 

  

8. Vad tycker Du om det generiska utbytet? 

□ Mycket bra 

□ Bra 

□ Varken bra eller dåligt 

□ Dåligt 

□ Mycket dåligt 

 

9. Har du upplevt något problem i samband med eller efter ett utbyte?  Ja    ☐     

Nej  ☐ 

  

Om ja - vilket problem (flera alternativ kan anges) 

  ☐  Känner inte igen namn    

  ☐  Känner inte igen tablett    

  ☐  Känner inte igen förpackningen    
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  ☐  Nya biverkningar efter utbytet   

  ☐  Förväxlat medicinerna 

  ☐  Dubbelmedicinerat 

  ☐  Skillnad i effekt       

  ☐  Oroad av utbytet      

  ☐  Annat problem, i så fall 

vilket………………………………………………….. 

 

.........................................................................................................................................

............ 

 

10. Vad tycker Du om den information Du fått på apoteket om det generiska 

utbytet? 

 

Tillräcklig information   Ja □  Nej  □ 

Onödig information  Ja □  Nej  □ 

Fick ingen information □ 

 

11. Hur var din totala upplevelse med generiskt utbyte? 

Nöjd  ☐   Missnöjd ☐ 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3 
 

Respondenters i text angivna problem i samband med generiskt utbyte 

 

- Allergi 

- Allmänt dålig känsla av svullnad och obehag 

- Annorlunda tablett i storlek och textur. Svårt att svälja 

- Ej delbar 

- fel förpackning  

- för stora tabletter som blir svåra att svälja i vissa märken 

- har ej haft utbyte 

- Har svårt att byta ut Panodil 

- Har svårt att identifiera tablett 

- har UC och reagerar lätt på bindningsmedel el. liknande 

- känner inte igen färg och form 

- Luktade illa, vilket tidigare mediciner inte gjort 

- mardrömmar. Trötthet, utslag 

- Mardrömmar 

- priset olika 

- receptarie eller apotekaren inte alltid påläst om skillnaden 

- Storleken av tablett, för stora och tröga 

- Svårt att svälja, Alvedon forte utbytt mot annat läkemedel, smälte i munnen, 

illasmakande 

- Svårt att öppna 

- svårt att öppna förpackningen när apoteket byter 

- Utslag 

- Vid ett tillfälle fick jag med ett helt annat namn. 

- Vill att namn av origanalläkemedel ska finnas på etiketten på generika. 

- vill ha det som läkaren skrivit på receptet 

- Vissa har smarta förpackningar andra har vanliga kartor med veckodagar eller 

burkar som kan bäras med är smidigt. 

- yr, illamående  
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