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Sammanfattning 

Under de senaste åren har farmaceutens roll på apoteket ändrats. Från att fokus tidigare legat på läkemedel 
läggs det nu främst på omsorg om kunden. Målet är att sträva efter en aktiv dialog med hjälp av god 
kommunikation för att ta reda på kundens behov. Men inom kommunikationsprocessen förekommer en del 
hinder som kan försvåra och reducera möjligheten att förmedla ett budskap. För att uppnå en god och effektiv 
kommunikation mellan farmaceut och kund är det viktigt att finna olika åtgärder för att förhindra att dessa 
hinder påverkar kommunikationen. 

Syftet med den här studien var att studera kommunikationen mellan kunder och farmaceuter med fokus på 
förekomsten av kommunikationsbarriärer.  Hur ofta uppstår kommunikationsbarriärer på apoteket? Hur 
bemöter och åtgärdar farmaceuten kommunikationsbarriärer? Hur kan farmaceuten bemöta och åtgärda 
kommunikationsbarriärer för att kundmötet ska avslutas positivt? 
 
Insamling av data gjordes med hjälp av strukturerade observationer som genomfördes på apotek runt om i 
Sverige. Ett tydligt utformat observationsschema fylldes i, samtidigt som det skedde ett möte mellan 
farmaceut och kund som handlade om förskrivningar.  
 
Av 422 kundmöten med farmaceuter på 11 apotek visades  förekomst av kommunikationsbarriärer vid 164 
(39%) av observationerna. De tre vanligaste kommunikationsbarriärerna var farmaceutrelaterade vid  12% av 
observationerna, språkrelaterade 10%, och tidsbrist hos kunden 8 %. Övriga kommunikationsbarriärer var 
kundrelaterade 8% och relaterade till apoteksmiljön 3%.  96 (59%)  av ovan 164 observerade kundbarriärer 
åtgärdades under expeditionen av recepten. Gemensamt för dess åtgärder var att de resulterade i att kunden 
blev nöjd. 
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SUMMARY

	  
 
In recent years, there has been a change of focus in pharmacy practice, from medication to 
now primarily focusing on the care of the client. The goal is to achieve good communication 
to find out about the customer's needs. Combining high skills with good communication 
increases the chance of achieving good drug use with positive treatment results. 
 
Interpersonal communication skills are important for pharmacist to master. Whether 
communication is with a patient, doctor or employee, communication skills are being used 
daily. Previous studies have shown that good and effective communication between 
pharmaciest and patients leads to improved drug use and thus an improved health  
 
Within the communication process there are a number of obstacles that can complicate and 
reduce the ability to convey a message.  
 
In this study, the focus was placed on the five communication barriers; Time barrier, language 
barrier, environmental barriers, pharmacist-related barriers and customer-related barriers. 
 
The aim of this study was to study communication between customers and pharmacists 
focusing on the existence of communication barriers. How often do communication barriers 
occur at the pharmacy? How does the pharmacist  address communication barriers? How can 
the pharmacist respond to and address communication barriers to end the customer meeting i 
a positiv way? 
 
Data collection was done using structured observations conducted in pharmacies around 
Sweden. A clearly designed observation schedule was filled in, while a meeting between 
pharmacist and customer regarding prescriptions took place. 
 
Of 422 customer meetings with pharmacists in 11 pharmacies, the presence of communication 
barriers was shown at 164 (39%) of the observations. The three most common communication 
barriers were pharmacist-related to 12% of the observations, language-related 10%, and a lack 
of time for the customer 8%. Other communication barriers were customer-related 8% and 
related to the pharmacy environment 3%. 96 (59%) of the above-mentioned 164 barriers were 
observed during the expedition. Common to its actions was that they resulted in the customer 
being satisfied. 
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FÖRORD	  
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INTRODUKTION	  	  
 
 
Under de senaste åren har farmaceutens roll på apoteket ändrats. Från att fokus tidigare legat 
på läkemedel läggs det nu främst på omsorg om kunden (1). Målet är att sträva efter en aktiv 
dialog och god kommunikation för att ta reda på kundens behov. Genom att kombinera en hög 
kompetens med bra kommunikation ökar möjligheterna för att uppnå god 
läkemedelsanvändning med positiva behandlingsresultat (2). Förutom den förbättrade 
följsamheten och förståelse av läkemedlet hos patienten, leder bra kommunikationsförmågor 
även till att farmaceutens självkänsla ökar. Farmaceutens självförtroende för sin yrkesroll blir 
starkare och apotekets status i samhället höjs (3). 
	  
Kommunikationen	  och	  dess	  barriärer	  

Kommunikation är en social process och kommer från det latinska ordet communicare, som 
betyder att dela, att göra gemensamt. Ordet bygger på ömsesidighet och innebär att man delar 
känslor, tankar, erfarenheter och information. Detta kan göras på flera sett via till exempel tal, 
skrift och kroppsspråk (4). 

Den interpersonella kommunikationen är en modell beståendes av fem viktiga delar: 
sändaren, mottagaren, budskap, återkoppling/feed-back och hinder/barriärer. Budskapet är det 
som överförs och förmedlas från sändaren till mottagaren. Ett budskap kan bland annat vara 
en känsla, tanke eller idé och kan överföras både verbalt med ord och icke verbalt (5). Se  
 
Figur 1.  

 

Figur 1 Kommunikationsmodellen illustrerar kommunikationen som sker mellan kund och 
farmaceut.  
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Interpersonell kommunikationsförmåga är viktigt för farmaceuter att behärska. Oavsett om 
kommunikationen sker med en patient, läkare eller medarbetare, använder sig farmaceuten av 
sina kommunikationsfärdigheter dagligen (5). Tidigare studier har visat att god och effektiv 
kommunikation mellan farmaceut och patient leder till en förbättrad läkemedelsanvändning 
och därmed en förbättrad hälsa och livskvalité. En god och effektiv kommutation leder till att 
en positiv och god relation byggs (1).  
 
Inom kommunikationsprocessen förekommer en del hinder som kan försvåra och reducera 
möjligheten att förmedla ett budskap. På detta sätt störs den interpersonella interaktionen och 
risken för missförstånd  kan öka (6). Vissa hinder är mer uppenbara än andra och förekommer 
mer ofta, men kan ha lika stor betydelse för kommunikationen. För att uppnå en god och 
effektiv kommunikation mellan farmaceut och kund är det viktigt att finna olika åtgärder för 
att förhindra att dessa hinder påverkar kommunikationen (5). 
 
I detta arbete kommer fokus främst att läggas på de fem kommunikationsbarriärerna; 
Tidsbarriären, språkbarriären, miljöbetingade barriärer, farmaceutrelaterade barriärer samt 
kundrelaterade barriärer.  
 
Tidsbarriären	  
	  
Att hålla ett samtal med en patient vid en olämplig tid kan innebära ett hinder för 
kommunikationen. Det är viktigt att välja en tid då båda parterna är redo att kommunicera. 
Ibland är patienten stressad och ointresserad av att diskutera sin medicinering och önskar att 
få ut sin medicin snabbt för att kunna gå vidare. Ibland kan det istället vara farmaceuten som 
inte har den tid som egentligen krävs för att förmedla all den information och rådgivning 
patienten bör få (5). 
 
	  Språkbarriären	  
	  
Språket är en västenlig del i kommunikationen och kan öppna vägen till en konversation. 
Oförmågan att kommunicera med kunden på sitt språk kan orsaka allvarliga problem. Den 
största risken som språkbarriären medför är att kunden missförstår råd och instruktioner om 
sin medicinering, vilket kan sätta kundens hälsa i fara (7). 
 
Miljöbetingade	  barriärer	  
	  
Miljön där kommunikationen sker har en stor betydelse. På ett apotek kan det förekomma 
vissa lokalmässiga hinder  som påverkar kommunikationen mellan apotekspersonal och kund. 
Ett exempel på ett sådant är receptbänkens höjd och avståndet mellan apotekspersonalen och 
kund. Ett av skälen till att receptbänken finns är för att ge personalen ett privat område att 
jobba på, men dessvärre kan denna bänk medföra konsekvenser för kommunikationen. I vissa  
situationer kan patienten inte se personalen när de står bakom bänken, vilket gör att det blir 
svårt att kommunicera (5). 
  
En annan miljöbetingade barriär som har förmågan att störa kommunikationen är ifall det  är 
mycket folk och höga ljud på apoteket. Är det dessutom andra människor i närheten blir det 
svårt för kunden att ha ett privat samtal med farmaceuten (8).  
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Farmaceutrelaterade	  barriärer	  
	  
Personliga egenskaper hos farmaceuten kan bidra till att det skapas brister i 
kommunikationen. Har farmaceuten dåligt självförtroende, är blyg eller osäker i sig själv 
tenderar dessa ofta att undvika interpersonell kommunikation med kunder. (6). 
 
Ett annat personligt hinder hos en farmaceut kan vara den interna konversationen man har 
med sig själv samtidigt som man talar med en kund. Detta kan begränsa farmaceutens 
förmåga att lyssna aktivt. Istället för att fokusera på samtalet  med kunden läggs mer fokus på 
de inre tankarna. Problematiken i detta fall är att kunden kan uppfatta farmaceuten som 
ointresserad och oförskämd  och kan då välja att avbryta kontakten (5).  
   
Kunden kan även känna ett ointresse från farmaceutens håll om hen håller på med flera saker 
samtidigt. Tittar farmaceuten för mycket på datorskärmen kan detta medföra att patienten inte 
känner sig uppmärksammad. Det är även viktigt att farmaceuten använder sig av ett öppet 
kroppsspråk mot kunden. Om farmaceuten istället står med händerna i kors eller inte ler mot 
kunden kan detta leda till att kunden väljer att avsluta samtalet (5). 
  
Ett annat personligt hinder handlar om att farmaceuten ibland råkar involvera sin känslor i en 
kundens emotionella problem. En farmaceut ska alltid visa empati för sina kunder, men 
endast till en viss gräns som bedöms individuellt beroende på situationen (5). 
 
Kundrelaterade	  barriärer	  
	  
Flera kommunikationsbarriärer är relaterade till kunden. Vissa kunder kan uppfatta 
farmaceuter som okunniga och/eller opålitliga och tenderar därför att inte ställa några frågor, 
eller lyssnar och ta åt sig av de råd som ges. En annan kunduppfattning som hindrar 
kommunikationen är kunden syn på hälsovårdssystemet. Vissa kunder anser att farmaceuter 
och annan vårdpersonal bara vill tjäna pengar på kunderna och inte bryr sig om kundens 
bästa. Ett annat problem som kan förekomma är när kunden är blyg och inte vågar prata om 
sin sjukdom eller hälsoproblem utan vill ta sig från apoteket så fort som möjligt (5).  
 
 
SYFTE	  

Syftet med den här studien var att studera kommunikationen mellan kunder och farmaceuter 
med fokus på förekomsten av kommunikationsbarriärer. 

Frågeställningar: 

Hur ofta uppstår kommunikationsbarriärer på apoteket?  
Hur bemöter och åtgärdar farmaceuten kommunikationsbarriärer? 
Hur kan farmaceuten bemöta och åtgärda kommunikationsbarriärer för att kundmötet ska 
avslutas positivt? 
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MATERIAL	  OCH	  METODER	  
	  
	  
Insamling	  av	  data	  

För insamling av data genomfördes strukturerade observationer på olika apotek runt om i 
Sverige. Ett tydligt utformat observationsschema fylldes i samtidigt som mötet skedde mellan 
farmaceut och kund. Observatören deltog inte i observationerna utan iakttog dem endast. 
 
13 apotek runt om i Sverige kontaktades via mejl och besök, varav 11 apotek samtyckte till 
deltagande. Apoteken tillhörde fyra olika apotekskedjor; Apoteket AB, Apoteket Hjärtat, 
Kronans Apotek och Apoteksgruppen. Datainsamlingen skedde mellan 28 februari och 19 
mars 2018. Apotekscheferna på apoteken informerade sin personal om studien innan 
observatören kom till apoteket. Personalen fick själv bestämma ifall de ville delta i studien 
eller inte. 
 
Kundmötena som studerades var endast de möten som skedde mellan kund och farmaceut. 
Möten mellan kund och annan apotekspersonal som tex apotekstekniker eller 
farmaceutstudenter studerades inte. Mötena skulle endast handla om förskrivningar. Samtal 
som enbart innehöll frågor om produkter som såldes på egenvården observerades inte.  
 
Innan observationens start presenterade farmaceuten observatören för kunden och frågade om 
kunden ville delta. Ifall kunden inte gav sitt samtycke gjordes ingen observation. Vid 
samtycke från kunden fyllde observatören in observationsschemat (se bilaga A). 
Observationsschemat testades på det första apoteket och ett par korrigeringar behövde göras 
innan det kunde användas på riktigt.  

Regler	  för	  registrering	  i	  observationsschemat	  	  

För att göra det enkelt för observatören att bedöma observationerna, utformades regler för att 
registerara de olika variablerna. Variabelvärdena i observationsschemat är observatörens egna 
tolkning och uppfattning av situationerna.  

• Längden på observationerna skrevs ner i minuter. Åldern på kunden uppskattades och 
observatören använde sig inte av några personuppgifter.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Allmänna	  kommunikationsproblem:	  

 
• Hur farmaceuten upplevdes: För att klassas som otrevlig skulle farmaceuten ha en sur 

min mot kunden och inte ge kunden chansen att tala till punkt. Om farmaceuten talade 
otydligt och använde sig av fackspråk klassades hen som otydlig. En farmaceut som 
tog kommandot och ignorerade kundens önskemål klassades som auktoritär. Flera 
alternativ kunde ifyllas. 
 

• Hur kunden upplevdes: Om kunden inte följde farmaceutens ledning och stod på sig 
klassades hen som envis. Observatören upplevde kunden som envis ifall hen 
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upprepade samma fråga minst två gånger och bad farmaceuten upprepa sig (dålig 
hörsel räknades inte med).  

 
• Övriga noteringar: Om samtalet inte innehöll småprat utan endast hej, hejdå och 

frågan om vad kunden ville hämta ut, klassades det som ett samtal med mycket 
tystnad. Om farmaceuten/kunden endast fick ögonkontakt vid hälsning och avslut och 
inte under själva mötet räknades det inte som någon ögonkontakt. 

 

Kommunikationsbarriärer:	  	  

 
• Tidsbarriär: Tidsbarriären förekommer ifall kötiden är på över 7 minuter. Kunden och 

eller/farmaceuten upplevdes som stressad. 
 

• Språkbarriär: Språkbarriären förekommer ifall kunden inte behärskar det svenska 
och/eller engelska språket. Ifall farmaceuten kan tala samma språk som kunden 
förekommer ingen språkbarriär. 

 
• Miljöbetingade barriär: Om kunden och farmaceuten har svårt att kommunicera med 

varandra p.g.a. av mycket ljud i bakgrunden förekommer denna typ av barriär. 
Barriären förekommer även om kunden känner att den inte kan prata om personliga 
och/eller pinsamma saker med farmaceuten p.g.a. brist på privat utrymme. 
 

• Farmaceutrelaterad barriär: Denna typ av barriär förekommer ifall farmaceuten 
upplevs blyg, osäker på sina kunskaper, talar otydligt och använder sig av ett språk 
som blir svårt för kunden att begripa. Är farmaceuten inte kundcentrerad utan lägger 
istället fokus på vad som försiggår runt omkring, anses barriären vara 
farmaceutrelaterad. 
 

• Kundrelaterad barriär: Denna barriär förekommer ifall kunden är otrevlig och/eller 
respektlös mot farmaceuten och dennes roll. Barriären förekommer även ifall 
observatören upplever att kunden känner säg obekväm och/eller blyg för att ställa 
frågor om deras medicinering eller andra hälsofrågor, som gör att det blir svårt för 
farmaceuten att kommunicera med kunden. 

 

• Åtgärd skrevs ned vid förekomst. Åtgärd ansågs endast förekomma ifall kunden 
lämnade mötet nöjd. Här kunde fler än en åtgärd skrivas ned. 

 
 

 

 

 



	  
	  

11	  

RESULTAT	  	  
 
 
Det gjordes 422 observationer fördelat på 42, 35, 41, 39, 40, 29, 38, 38, 49, 35 och 36 mellan 
de olika apoteken. För varje farmaceut gjordes cirka 10 observationer.   

Observationerna varierade i läng med ett medelvärde på 6 minuter.  Det kortaste mötet tog 2 
minuter och det längsta var på 28 (tiden för varuplock inkluderat) minuter.  

Av 422 kundmöten var 269 (64 %) män och 153 (36 %)  kvinnor.  

86 (20 %) av kunderna var under 40 år gamla, 164 (39 %) var mellan 40–50 år gamla och 
resterande 172 (41%) var ≥ 60 år. 
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Kommunikationsbarriärer	  
 
Kommunikationsbarriärer bedömdes förekomma i 164 (39%) observationer.  
Utav dessa förekommer miljöbetingade barriärer i 12 (7%), kundrelaterade barriärer i 31 
(19%) observationer, tidsbarriären i 33 (20 %)  observationer, språkbarriären i 41 (25%) 
observationer och farmaceutrelaterade barriärer i 47 (29%) observationer. Se figur 6. 

 

 

Figur 6 Förekomsten av de olika kommunikationsbarriärerna som undersöks i studien. Totala antalet 
observationer där kommunikationsbarriärer förekommer är 164 utav 422 observationer totalt.  
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Sammanlagt åtgärdades 96 (59%) av alla observationer som innehöll någon typ av 
kommunikationsbarriär. 16 (10%) utav dessa åtgärder ägde rum vid förekomst av tidsbarriär, 
36 (22%) vid förekomst av språkbarriär,  8 (5%)  vid förekomst av miljöbetingade barriär, 14 
(9%) vid förekomst av farmaceutrelaterade barriär och resterande 22 (13%) vid förekomst 
kundrelaterade barriär. Se tabell I 

 

Tabell I Antalet åtgärder som förekommer vid de olika kommunikationsbarriärerna.  

Typ av 
kommunikationsbarriär 

Åtgärd 
förekommer 

Åtgärd 
förekommer inte 

Totala antal 

Tidsbarriär 16 (10%) 17 (10%) 33 (20%) 

Språkbarriär 36 (22%) 5 (3%) 41 (25%) 

Miljöbetingad 8 (5%) 4 (2%) 12 (7%) 

Farmaceutrelaterad 14 (9%) 33 (20%) 47 (29%) 

Kundrelaterad 22 (13%) 9 (5%) 31 (19%) 

Summa 96 (59%) 68 (41%) 164 (100%) 

 

 

De olika åtgärderna som förekom presenteras i tabell II. 

 

Tabell II Åtgärder som förekom i samband med kommunikationsbarriärerna. Fler än åtgärd kunde förekomma 
under ett och samma möte. 

Typ av 
kommunikationsbarriär 

Åtgärd    Antal 

 
Tidsbarriär 

 
Farmaceuten frågar ifall kunden har andra ärenden i 
närheten och ber hen i så fall återkomma 

 
7 

  
Ber kunden vänligt att sätta sig ner tills farmaceuten är 
färdig med ordern 
 

 
9 

   
 

Språkbarriär 
 
Farmaceuten använder ett väldigt öppet och tydligt 
kroppsspråk 
 

 
14 
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 Farmaceuten tar hjälp av ett översättningsprogram 
 

6 

 Farmaceuten talar med en närstående till kunden som 
behärskar språket 
 

        10 

 Farmaceuten  får hjälp av kollega som behärskar språket 
 

12 

 Farmaceuten söker medvetet feedback 
 

14 

   
 

Miljöbetingade barriär 
 
Farmaceuten vänder och visar på skärmen samtidigt som 
hen pratar 
 

 
8 

 Farmaceuten pratar väldigt tydligt och långsamt 
 

7 

 Farmaceuten söker medvetet feedback 
 

8 

    
 

Farmaceutrelaterade- 
barriär 

 

 
Farmaceuten ber kollega om hjälp vid osäkerhet kring 
expedition 

 
14 

   
 

Kundrelaterade- 
barriär 

 
Farmaceuten håller en god och vänlig ton mot kunden 
 

 
22 

 Farmaceuten möter kundens fördomar/anklagelser och 
övertalar kunden om motsatsen  
 

17 

 Farmaceuten visar hänsyn till kundens bekymmer  
 

15 
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Allmänna	  kommunikationsproblem	  
 
Kunden upplevdes stressad i 44 (10%) observationer respektive irriterad i 49 (12%) 
observationer. Farmaceuten upplevdes irriterad i 12 (3%) observationer respektive stressad i 
39 (9%)  observationer. Se figur 2. 
 

 

Figur 2 Farmaceutens och kundens sinnesstämning. Totala antalet observationer är 422. 

 

Farmaceuten upplevdes auktoritär i 2 (0,5%) observationer, otydlig i 17 (4%) observationer 
och otrevlig i 11 (3%) observationer. Se figur 3. 
 

 

Figur 3 Hur farmaceuten upplevs av observatören. Totala antalet observationer är 422. 

 

39	  (9%)	  	  

12	  (3%))	  

44	  (10%)	  

29	  (12%)	  

Farmacuten	  är	  stressad	  

Farmaceuten	  är	  irriterad	  

Kunden	  är	  stressad	  

Kunden	  är	  irriterad	  

Sinnesstämning	  n=422	  

11	  (3%)	  

17	  (4%)	  

2	  (0,5%)	  

Otrevlig	  

Otydlig	  

Auktoritär	  

Hur	  faramceuten	  upplevs	  n=422	  
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I 36 (9%)observationer upplevdes kunden envis och i 9 (2%) observationer upplevdes kunden 
förvirrad. Se figur 4. 

 

Figur 4 Hur kunden upplevs av observatören. Totala antalet observationer är 422. 

 

Kunden sökte ingen ögonkontakt i 18 (26%) observationer, farmaceuten sökte ingen 
ögonkontakt i 59 (14%) observationer och mycket tystnad i förekom i 164 (39%) 
observationer. Se figur 5. 

 

Figur 5 Övriga noteringar från mötena mellan kund och farmaceut. Totala antalet observationer är 422.  

36	  (9%)	  

9	  (2%)	  	  

Envis	  

Förvirrad	  

Hur	  kunden	  upplevs	  n=422	  

164	  (39%)	  	  

59	  (14%)	  

18	  (21%)	  

Mycket	  tystnad	  

Farmaceuten	  ger	  ingen	  ögonkontakt	  

Kunden	  ger	  ingen	  ögonkontakt	  

Övriga	  noteringar	  
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DISKUSSION	  
	  
	  
Diskussion	  av	  metoden	  

Strukturerade observationer användes i denna undersökning för att inhämta stora mängder 
data och för att på ett strukturerat sätt kunna studera samma typ av situationer på olika apotek. 
Strukturerade observationer är en metod där observatören använder sig av fasta och uttalade 
regler i form av beteendekategorier som observeras och registreras. Reglerna uttrycktes i ett 
observationsschema  för att senare kunna sammanställa deltagarnas beteende. Data som 
insamlas vid observationsstudier liknar den information som insamlas vid 
enkätundersökningar och kan på så vis betraktas och behandlas som variabler (9). 

Observationsschemat ifylldes  parallellt med observationerna, och kommentarer skrevs ner 
vid behov för att tydliggöra vissa observationer. För att undanvika subjektiva och partiska 
faktorer användes icke-deltagande observationer. Det vill säga att observatören endast iakttog 
händelseförloppet utan att göra intrång i skeendet. 

Innan man överväger att göra en observationsstudie bör det först bestämma vad som ska 
studeras, varför just det ska studeras och ifall observationsstudien är det bästa sättet att få 
fram den informationen som krävs. Noggrann planering och struktur  är avgörande, och det 
krävs övning för att få ut det mesta av denna metod (10). För att utforma ett 
observationsschema på bästa sätt, gjordes ett pilotförsök på det första apoteket. Därefter 
kunde observatören korrigera schemat och göra det lättare att använda.   

Likt alla metoder förekommer för och nackdelar även när det kommer till strukturerande 
observationer. Fördelen är att eftersom observatören befinner sig på samma plats som 
deltagarna i studien, tillåts observatören direkt att se och höra vad som sker. Observatören 
behöver alltså inte förlita sig på andras uppfattning om situationen utan endast på sin egen. På 
så sätt ökar förståelsen av vad som händer i de olika situationerna (9).  

Ett problem med denna metod är dock att farmaceuten är medvetna om att deras beteende 
observeras och kan därför medvetet eller omedvetet ändra på det till det mer positiva. Ett sätt 
att försöka överkomma detta är att studera farmaceuten under en längre tid. Då finns det en 
möjlighet att denne ’’vänjer’’ sig (10). Ett annat problem vid observationerna är att resultaten 
utgår från endast en person och är alltså dennes uppfattning av situationen. Det som redovisas 
är alltså endast observatörens uppfattning av vad som hände och inte vad som egentligen 
hände (9). Ett sätt för att undvika detta är att ha fler än en observatör. På så sätt kan dessa 
jämföra sina resultat och sammanställa dem.  

Diskussion	  av	  resultatet	  	  

39% av observationerna innehöll någon form av kommunikationsbarriär. Farmaceutrelaterade 
barriär förekom i 29% av fallen, språkbarriären förekom i 25% av fallen, Tidsbarriären 
förekom i 20% av fallen, miljöbetingandebarriär förekom 7% av fallen, kundrelaterade barriär 
förekom i 19% av fallen  
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Tidsbarriären förekom i 20% av fallen och åtgärd förekom 48% dessa fall. För att åtgärda 
problemet bad farmaceuten kunden att sätta sig ner tills farmaceuten var färdig med 
expeditionen av receptet. En annan åtgärd som förekom var att farmaceuten frågade ifall 
kunden hade något ärande i närheten och bad hen i så fall återkomma efter en stund så att 
kunden slapp vänta inne på apoteket. Detta var två smarta lösningar som gav farmaceuten lite 
extra tid. Dessutom slapp farmaceuten känna pressen av att det står en kund vid receptdisken. 

 I 9% av observationerna var farmaceuten stressad och i 10% av observationerna var kunden 
stressad. Om farmaceuten är stressad ökar risken för felexpedition. Ifall kunden är stressad 
och inte hinner lyssna noga på det farmaceuten försöker förmedla finns risken att kunden inte 
använder sin medicin på rätt sätt (1) . En lösning till detta  är att ge patienten grundläggande 
information kring läkemedlet så att denne kan påbörja sin behandling i tid och föreslå att 
kontakta patienten via telefon vid ett annat tillfälle  då båda parterna har tiden att samtala (5). 

Språkbarriären förekom i 25% av observationerna och 67% av dessa åtgärdades. I 12 fall tog 
farmaceuten hjälp av en kollega som behärskade språket och i 10 fall talade farmaceuten med 
en närstående till kunden som behärskade språket. I de resterande 14 fallen förlitade sig 
farmaceuten på att försöka vara så öppen och tydlig med sitt kroppsspråk som möjligt och 
ständigt söka feedback från kunden för att försäkra sig om att informationen mottagits. I 6 fall 
använde sig farmaceuten dessutom av ett översättningsprogram. Vid förekomst av 
språkbarriären är det viktigt att farmaceuten använder sig av icke verbal kommunikation för 
att framföra meddelandet till kunden. Detta kan vara i form av illustrationer för att tex visa 
kunden hur ett läkemedel ska användas på rätt sätt (11). En annan viktig faktor vid sådana 
utmaningar är att ständigt söka feedback. Feedback är ett sätt för mottagaren att visa sändaren 
om de har förstått eller inte förstått budskapet. Det gör det även möjligt för sändaren att styra 
konversationen vidare för att få den önskade effekten (12). 
Feedback behöver inte fås verbalt utan kan även vara icke verbalt såsom en nickning som då 
visar att mottagaren förstått budskapet (5). 

Miljöbetingade barriär förekom i 7% av observationerna och åtgärd förekom i 67% av dessa. 
På apoteket kan det lätt bli väldigt hektiskt med mycket folk och brist på privat utrymme där 
kund och farmaceut kan kommunicera utan att bli störda av ljuden runt omkring. I sådana 
situationer är det viktigt för farmaceuten att göra sitt yttersta för att kommunikationen inte ska 
påverkas. De åtgärderna som förekom var att farmaceuten pratade väldigt tydlig och 
långsamt, farmaceuten vände och visade på skärmen samtidigt som hen pratade och 
farmaceuten sökte medvetet feedback. Vid sådan situationer är det även viktigt för 
farmaceuten att lyssna aktivt och inte bli distraherad av ljuden runt omkring. Genom att 
lyssna på kunden, känner sig kunden  respekterad och omhändertagen. Kunden får tilltro för 
farmaceuten vilket medför bättre kontakt och god kommunikation. Känner kunder att 
farmaceuten inte lyssnar kan det istället resultera i att kunden blir irriterad och känner sig 
kränkt. Då skapas heller inte någon bra kontakt och samspel (13). Aktivt lyssnande spelar en 
väsentlig  roll vid ett samtal då det förknippas med medkänsla och empati.  Aktivt lyssnade 
leder även till att risken för missförstånd minskar. Genom att lyssna kan farmaceuten göra en 
summering av det patienten berättat och ställa frågor för att få en klarare bild av patientens 
känslor. Det är viktigt att patienten får den rådgivning och hjälp hen behöver för att ta sin 
medicin på korrekt sätt (14). 

Kundrelaterade barriärer förkom i 19% av observationerna där 71% av dessa åtgärdades. I 17 
fall mötte farmaceuten de fördomar och/eller anklagelser som kunden hade om farmaceuten. I 
22 fall höll farmaceuten en god och vänlig ton mot kunden och i 15 fall visade farmaceuten 
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hänsyn till kunden bekymmer. Som farmaceut är det viktigt att ha i åtanke att varje kund bär 
med sig ett personligt bagage. Vissa kunder har goda erfarenheter av sjukvården och har 
aldrig kommit i konflikt med personalen. Därför har en positiv bild skapats. Sen finns det 
kunder som bär med sig ett bagage som består av en hel del konflikter med sjukvården och 
dåliga erfarenheter. Sådana kunder kan uppfatta farmaceuten som okunnig eller opålitlig. Det 
är därför viktigt att föröka ändra kundens negativa perspektiv genom att hålla en god och 
vänlig ton mot kunden. En åtgärd är att farmaceuten envisas med att skapa en kontakt. 
Farmaceuten ska fortsätta vara trevlig och le och inte vara otrevlig  tillbaka (6). 

En generad kund som känner sig obekväm att kommunicera med farmaceut angående sina 
hälsobesvär, anses också skapa en barriär i kommunikationen. I en sån situation är det viktigt 
att farmaceuten visar hänsyn till kundens bekymmer. Kroppsspråket och tonfallet spelar en 
central roll här. Farmaceuten bör ha ett ansiktsuttryck som ger ett intryck av empati, respekt 
och intresse för kundens problem. Det är viktigt att fråga generade patienter att beskriva hur 
deras läkare har sagt att dem ska ta sin medicin. Detta kommer att ge möjlighet att klargöra 
missförstånd eller oro samt diskutera ytterligare rådgivningsinformation som är nödvändig för 
patientens särskilda situation (6). 

Farmaceutrelaterade barriär förekom i 29% av fallen och var alltså den barriär som förekom 
oftast. Åtgärd förkom i 30% av dessa observation vilket innebär att det förekom minst antal 
åtgärder för de kundsamtal som innehöll någon form av farmaceutrelaterade barriär. Den enda 
åtgärden som förekom var endast att farmaceuten bad om hjälp från sin kollega vid osäkerhet 
kring expedition.  

Detta tror jag beror på att kommunikations barriärer som är farmaceutrelaterade oftast har att 
göra med farmaceutens personlighet och behöver tränas upp under en längre tid. Det är alltså 
inte en barriär på som kan åtgärdas direkt på plats. Ifall farmaceuten är blyg och har en 
tillbakadragen personlighet behöver detta tränas upp. När det gäller brist i kommunikationen 
pga. farmaceutens personlighet kan dessa  tränas och utvecklas. Det är viktigt att hela tiden 
vara positiv och vilja förbättras. Precis som andra färdigheter krävs konstant övning. I vissa 
fall bör professionell hjälp sökas för att finna den bakomliggande anledningen till dessa 
personlighetsdrag. Det är lätt hänt att stöta på en negativ händelse som följer med en och 
påverkar framtida samtal med kunder. Detta är en nackdel, men man måste komma ihåg att 
ingen kommunicerar felfritt hundra procent av tiden. Genom att ständigt reflektera över sina 
svagheter och styrkor tränar man upp sina kommunikationsförmågor och lär sig av sina 
tidigare misstag (14).  

Farmaceutens tendens att involvera sina känslor allt för mycket i kundens emotionella 
problem kan leda till en kommunikationsbarriär. En åtgärd till detta är att hänvisa patienten 
vidare till någon som kan hjälpa den med de känslomässiga problemen. Nackdelen här är att 
kunden kan få en känslan att farmaceuten inte bryr sig. Därför är det viktigt att en 
farmaceuten förblir empatisk under samtalet men samtidigt förklarar att bättre hjälp mot 
sådana problem går att finna utanför apoteket (14).  

En annan kommunikationsbarriär som är farmaceutrelaterad är de interna konversationerna 
farmaceuten har med sig själv. Det är viktigt att vara medveten om denna vana för att inte 
riskera att kunden känner sig oviktig och ointressant. Det är viktigt att ge kunden 
uppmärksamhet samtidigt som farmaceuten tex kontrollerar att förskrivningar och doseringar 
stämmer. Farmaceuten bör  se till att fördela tiden jämt mellan kunden och sitt arbete. En 
åtgärd i et sådant fall kan vara att farmaceuten läser högt och berättar för kunden vad som 
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skrev. På så sätt kan kunden känna sig delaktig.  På så sätt minskar dessutom risken för ett 
möte med mycket tystnad.  39% av observationerna innehöll mycket tystnad och i 14% av 
observationerna erbjöd farmaceuten igen ögonkontakt. Genom att farmaceuten blir mer 
medveten  om de konversationerna denne har  med sig själv, kan dessa siffror reduceras.  

	  
	  
Sammanfattning	  av	  åtgärder	  	  
	  

96 (59%)  av ovan 164 observerade kundbarriärer åtgärdades under expeditionen av recepten. 
Det innebär att vid 78 % av de 422 observationerna hade man en kundkommunikation utan en  
eller  åtgärdad  kommunikationsbarriär.  

Detta resultat är bra men kan förbättras genom kundens positiva agerande. Ett exempel på 
detta är att använda sig av en god och vänlig ton mot kunden i alla situationer. För att öka 
benägenheten till god kommunikation bör farmaceuten även använda sig av ett öppet 
kroppsspråk. Farmaceuten ska undvika att ha armarna i kors och en sur min och istället ha 
ansiktsuttryck som ger ett intryck av empati, respekt och intresse för kundens problem. Detta 
medför att patienten känner sig bekräftad och blir tagen på allvar vilket gynnar 
kommunikationen. 

Den icke-verbala kommunikationen spelar en central roll inom kommunikationen mellan 
farmaceuten och patienten. Den innefattar allt som har med ex kroppsspråk, ansiktsuttryck, 
och beröring att göra. Alltså sådant som inte har med ord att göra.  

Den icke-verbala kommunikation spelar en väsentlig roll i situationer där  
den verbala kommunikationen inte räcker till. Ett exempel på såda situationer är när 
farmaceuten ska kommunicera med  patienter med språkbristningar. 
Beroende på situationen och tidigare erfarenheter hos de patienten, kan de icke-verbala 
budskapen uppfattas olika. 
 
Vid samtal med blyga och tillbakadragna kunder bör farmaceuten försöka bekräfta deras 
känslor och visa intresse för deras problem. Detta genom att ex. luta sig framåt, tala med en 
lugn ton och ha ett ansiktsuttryck som visar empati och förståelse. 
 
En annan viktigt åtgärd vi förekomst av barriär är att ständigt söka efter feedback. Detta för 
att få en bekräftelse att kunden förstått budskapet.  
 
	  
SLUTSATS	  

Syftet med den här studien var att studera kommunikationen mellan kunder och farmaceuter 
med fokus på förekomsten av kommunikationsbarriärer. 

I denna observationsstudie av 422 kundmöten med farmaceuter på 11 apotek  visades  
förekomst av kommunikationsbarriärer vid 164 (39%) av observationerna. De tre vanligaste 
kommunikationsbarriärerna var  farmaceutrelaterade vid 47/422 ( 12%) av observationerna, 
språkrelaterade 41/422 (10%), och tidsbrist hos kunden 33 / 422 (8 %). Övriga 
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kommunikationsbarriärer var kundrelaterade 31/422 (8%) och relaterade till apoteksmiljön 
12/422 (3%).  96 (59%)  av ovan 164 observerade kundbarriärer åtgärdades under 
expeditionen av recepten. Det innebär att vid 78 % av de 422 observationerna hade man en 
kundkommunikation utan en  eller  åtgärdad  kommunikationsbarriär.  

De kommunikationsbarriärer som förekom oftast var farmaceutrelaterade 
kommunikationsbarriärer. Endast 30% av dessa samtal åtgärdades. De resterande fyra 
kommunikationsbarriärerna åtgärdades oftare vilket antagligen beror på att 
farmaceutrelaterade barriärer oftast är personlighetsrelaterade och inte går att överkomma på 
plats utan behöver tränas upp. 

Beroende på vad för typ av kommunikationsbarriär som förekommer, åtgärdas denna av 
farmaceuten på olika sätt.  
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BILAGOR	  
	  
	  

 
Bilaga A 
 
Observationsschema 
 

           ❏ Kvinna   ❏ Man 
 

• Uppskattad ålder ______ 
 

 
• Farmaceutens  sinnesstämning 

           ❏ Irriterad   ❏ Stressad 
 

• Kundens sinnesstämning 
❏ Irriterad  ❏ Stressad 
 

• Farmaceuten upplevs som 
❏ Otydlig  ❏ Otrevlig  ❏ Auktoritär 

 
• Kunden upplevs som  

❏ Förvirrad  ❏ Envis 
 

• Farmaceuten ger ögonkontakt 
❏ Ja  ❏ Nej 
 

• Kunden ger ögonkontakt 
❏ Ja  ❏ Nej 
 

 
• Deras samtalssätt 

❏ Småprat   ❏ Tystnad  
 
Distraktioner 
❏ Ja  ❏ Nej 
 
 

• Kommunikationsbarriär förekommer 
 ❏ Ja  ❏ Nej 
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• Om ja 
 
❏ Miljöbetingade barriär  
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
Åtgärd 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 
 
❏ Farmaceutrelaterade kommunikationsbarriärer  
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
Åtgärd 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 
❏ Tidsbarriären  
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
Åtgärd 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 
❏ Språkbarriär  
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
Åtgärd 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
	  

	  
❏ Kundrelaterad kommunikationsbarriärer  
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

	  
Åtgärd 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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