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Sammanfattning 
Bakgrund: Generiska läkemedel är läkemedel som är medicinskt utbytbara och har samma funktion, kvalitet 

och säkerhet som originalläkemedel. Generika har samma aktiva substans och effekt men har ett annat namn 

och produceras av en annan tillverkare. Skillnaden mellan generika och originalläkemedel är att de kan ha 

olika produktnamn, hjälpämnen, bipacksedel, utseende och en annan leverantör. Kriterier för att generika och 

originalläkemedel ska vara utbytbara är att de båda ska vara godkända som läkemedel, ha samma 

beredningsform samt vara bioekvivalenta. Lag om läkemedelsförmåner och generiskutbyte trädde i kraft den 

1. oktober 2002. I denna lag finns bestämmelser om läkemedelsförmåner, prisreglering av läkemedel som 

ingår i förmånen och andra sammanhängande frågor. Apoteken är skyldiga att byta det förskrivna läkemedlet 

mot det billigaste likvärdiga läkemedel som finns tillgängligt. Detta gäller endast läkemedel som omfattas av 

läkemedelsförmån. Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur kunder på apoteket upplever generiskt 

utbyte och identifiera vilka eventuella problem som kan förekomma samt att undersöka om kundernas 

modersmål påverkar deras syn på generiskt utbyte.  

Metod: Enkätstudie med semikvantitativ och systematisk ansats. Kunder 18 år och äldre och som hämtade 

läkemedel på recept där generiskt utbyte var möjligt tillfrågades av expedierande farmaceuten om 

deltagandet i studie. I undersökningen besvarades 502 enkäter varav 40 deltagare hade ett annat modersmål 

än svenska. Resultat: Majoriteten, 87% av deltagarna angav att de hade fått generiskt utbyte. 42% av 

respondenterna hade fått information om generiskt utbyte av sin läkare medan 98% fick informationen på 

apoteket. Största andelen av deltagarna 36% var i åldern 45–64 år. 24% av deltagarna upplevde generiskt 

utbyte som ett problem. Skillnad mellan deltagare som hade svenska som sitt modersmål och de som hade ett 

annat språk var inte så stor när det gällde hur de upplevde generiskt utbyte. De mest förekommande svar när 

det gällde problem med generiskt utbyte var att kunder inte kände igen förpackning, tablett och/eller namn. 

De som hade ett annat språk som sitt modersmål svarade att största problemet med utbytet var att de kände 

skillnad i effekt, nya biverkningar och inte kände igen namnet på generikan. Slutsats: Studien visar att 

majoriteten (87%) var nöjda med generiskt utbyte. Det var på apoteket som de flesta fick information om det 

generiska utbytet. De som svarade att de upplevde generiskt utbyte som ett problem angav att de inte kände 

igen förpackningen, tabletten eller namn på generikan.  



ABSTRACT 
 

 

Background: Generic drugs are drugs which are medically exchangeable and have 

same function, quality and safety as original drugs. Generics have same substance 

and effect but under a different name and are produced by other manufacturers. The 

difference between generics and originals are product name, excipient, packaging, 

design and manufacturer. The criteria for generics to be interchangeable original 

drugs are for both to be approved, have same formula and be bioequivalent, i.e. have 

comparable bioavailability. The law on drug benefits and exchange for generic drugs 

was enforced October 1st 2002. This law regulates drug benefits, prices of drugs 

included and other adjacent issues. The pharmacy is compelled to provide the 

cheapest exchangeable drug available.  This only apply to drugs included in the drug 

benefit program.  

Purpose: The purpose of this study was to examine how customers in pharmacies 

experience the generics exchange and identify potential problem that may occur and 

also if another native language influences their view on generic drug exchange. 

Method: This was done by questionnaires with semi quantitative and systematic 

approach. Customers over 18 years of age who visited the pharmacy for prescribed 

drugs where generic replacement was possible were asked by the pharmacist to 

participate in this study. The questionnaires were completed by 502 customers.  

Results: The majority, 87% of the participants indicated that they had received 

generics switch. 42% of the respondents had received information about the generic 

exchange from their doctor while 98% received the information at the pharmacy. 

Among the respondents there were both men and women, different age groups and 

different levels of education. The majority of participants take 2-4 different drugs on 

a regular basis. of which 314 were women and 225 men 40 participants had other 

native language than Swedish.24% of participants experienced generic exchange as a 

problem. The most common response to generic exchange problems was that 

customers did not recognize the package, tablet and / or name. Difference between 

participants who had Swedish as their native language and those who had a different 

language were not so great when it came to how they perceived generic exchange. 

87% of those having Swedish as their native language and 84% of those with another 

native language stated that they were satisfied with generic exchange. Between those 

who had a different language as their native language, the main problem with the 

exchange was that they felt a difference in the effect, new side effects and did not 

recognize the name of the generic. 

 

Conclusion: The study shows that a majority (86%) are satisfied with the generic 

exchange of drugs. Most of the respondents received the information at the pharmacy 

about the generic drug replacement program. Those who replied they experience 

problems with generic drugs replacement pointed out they did not recognize the 

packaging, tablet or name of the generic drug. The majority of those satisfied with 

the generic drug replacement below to age group 45-64 with upper secondary 

education.   



 4 

FÖRORD 

 
Det här examensarbetet omfattar 15 hp och ingår i farmaceutprogrammet 180 hp på 

Linneauniversitet i Kalmar. Examensarbete utfördes under 10 veckor vårterminen 
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INTRODUKTION 

 
 

Följsamhet till ordinerad behandling är av stor betydelse för att behandlingen ska 

vara lyckad. På grund av brister i information, missförstånd, missuppfattning, 

oklarhet etc. kan generiskt utbyte på apotek bidra till ökad risk för patientens 

säkerhet. Socialstyrelsen och Läkemedelsverket (LV) har utfört studier som påvisar 

att patienter med ett större antal läkemedel upplever problem med generiskt utbyte.  

De vanligaste problemen är att patienter inte känner igen namnet och/eller utseendet 

på tabletter alternativt förpackningen på det utbytta generiska läkemedlet. Dessa 

problem kan i vissa fall leda till fel- och dubbel medicinering vilket kan ha allvarliga 

konsekvenser som till exempel sjukhusinläggning. En viss oro och förvirring kunde 

också ses hos en del patienter med generiskt utbyte (1). 

 

Syftet med generiskt utbyte är att både patient och samhälle ska slippa betala mer än 

nödvändigt för ett receptförskrivet läkemedel. Enligt TLV:s beräkningar skulle 

kostnaderna för läkemedelsanvändning ha kostat 8 miljarder kronor mer per år utan 

det generiska utbytet (2). 

 

Största delsegment av apoteksmarknaden utgör receptförskrivna läkemedel inom 

förmån. År 2017 var omsättningen inom detta segment 24,7 miljarder kronor vilket 

var en ökning med 4,5% jämfört med 2016. Receptbelagda läkemedel inom 

förmånen utgjorde 59% av den totala försäljningen inom apoteksmarknaden 2016 

(3). 

 

Den extra ersättningen inom utbytessystemet är 11,50 kronor per förpackning från 

och med 1. Januari 2015 vilket gav drygt 50 kr per såld läkemedelsförpackning i 

genomsnittlig handelsmarginal. Försäljning av receptförskrivna läkemedel inom 

förmån uppgick till drygt 25 miljarder kronor under 2016 (3). 

 

År 2017 tog 66% av befolkningen ut minst ett receptförskrivet läkemedel vilket 

motsvarar drygt 6,6 miljoner personer. Receptförskrivna läkemedel som hämtats ut 

av flest antal patienter är Paracetamol, Omeprazol och Penicillin V (4). 

 

 

 

Patent 

 
När ett läkemedelsföretag forskar fram ett nytt läkemedel söker de patent som 

innebär att läkemedelsföretaget får ensamrätt att tillverka och sälja läkemedlet under 

en viss tidsperiod. Patent innebär att företaget har exklusiva rättigheter att förhindra 

andra att tillverka, sälja eller använda patenterat läkemedel under en viss begränsad 

tidsperiod. En farmaceutisk produkt består av en patenterad substans och en 

patenterad beredningsform (5). 
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Patentskyddet för läkemedel i Sverige gäller under 20 år från och med den dagen 

patent sökts. Den effektiva patenttiden är mycket kortare eftersom man har en lång 

utvecklingstid som kan ta mellan fem och tio år, även en registreringstid som kan ta 

ytterligare minst två år. Detta innebär att patentinnehavaren har ca 10 år på sig att få 

utbyte av investeringen innan läkemedelssubstansen blir fri att användas av alla 

andra tillverkare på marknaden (6). Eftersom det kan kosta flera hundra miljoner 

kronor att utveckla ett nytt läkemedel (5) blir det därmed en längre 

återbetalningsperiod, så läkemedelsföretag kan söka att patenttiden förlängs med fem 

år med ett så kallad tilläggsskydd (7).  

Efter det att patenten har gått ut kan andra företag tillverka likvärdiga läkemedel med 

samma verksamma substans s.k. generiska läkemedel (8). 

 

 

 

Generiskt läkemedel – generika 

 

 

Generiska läkemedel är läkemedel som är medicinskt utbytbara och har samma 

funktion, kvalitet och säkerhet som originalläkemedel.  Generika har samma aktiva 

substans och effekt men har ett annat namn och produceras av en annan tillverkare. 

De brukar ha ett lägre pris än originalläkemedel eftersom dessa tillverkare inte har 

några kostnader för forskning och utveckling (9). Skillnaden mellan generika och 

originalläkemedel är att de kan ha olika produktnamn, bipacksedel, utseende och en 

annan leverantör. Hjälpämnena som ger läkemedlet dess form, smak och färg kan 

också variera och vara olika mellan generika och originalläkemedel och det är dessa 

spårämnena som gör att läkemedlen kan se olika ut. Läkemedelsverket beslutar vilka 

läkemedel som är utbytbara (10).   

 

 

 

Lag (2002:160) om generika och läkemedelsförmåner 

 

 

Lag om läkemedelsförmåner och generiskutbyte (2002:160) trädde i kraft den 1. 

oktober 2002. I denna lag finns bestämmelser om läkemedelsförmåner och 

prisreglering av läkemedel som ingår i förmånen och andra sammanhängande frågor 

(1).  

Apoteken är skyldiga att byta ut det förskrivna läkemedlet mot det billigaste 

likvärdiga läkemedel som finns tillgängligt. Detta gäller endast läkemedel som 

omfattas av läkemedelsförmån (10). 

Om förskrivaren, farmaceuten eller patienten motsätter sig utbytet får läkemedlet inte 

bytas ut. När patienten motsätter sig utbytet kan det innebära att kostnaden för 

patienten påverkas (10). 
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Utbytbarhetslistan  

 

Läkemedelsverket beslutar vilka läkemedel som är utbytbara och publicerar en lista, 

s.k. Utbytbarhetslista, över grupper av utbytbara läkemedel (11). Utbytbara 

läkemedel ska vara bioekvivalenta men de kan skiljas i färgämnen, smak, 

konserveringsmedel, parfym och hjälpsubstanser (12).  

Det finns vissa undantag från utbytesreglerna. Undantag gäller tex patienter som på 

grund av allergi av ett konserveringsmedel måste ha ett specifikt preparat. Doktorn 

ska då alltid markera i rutan ”får inte bytas ut” för att de patienterna inte ska behöva 

betala en merkostnad (prisskillnad mellan förskrivet läkemedel och det läkemedel 

som är billigast inom utbytesgruppen) för sina läkemedel (12). 

Utbyte får inte heller ske om patienten motsätter sig utbytet. I sådana fall måste 

patienten själv betala mellanskillnaden i priset mellan det förskrivna läkemedel och 

det billigaste utbytbara läkemedlet. Denna merkostnad gottgörs inte 

högkostnadsskyddet. För att ett läkemedel ska kunna bytas ut på apotek måste det 

ingå i läkemedelsförmån (12).  

 

 

 

 

Läkemedelsförmån 

 

 

Läkemedelsförmån skyddar patienter mot höga sammanlagda läkemedelskostnader. 

När patienter köper receptbelagda läkemedel betalar de hela eller delar av priset. Ju 

högre sammanlagda kostnader för läkemedel under en period av ett år, desto lägre 

blir den del av priset som patienterna själva betalar (13). 

Patienter i Sverige har rätt till högkostnadsskydd vilket innebär att de maximalt 

betalar 2250 kr per år för receptförskrivna läkemedel. I högkostnadsskyddet ingår 

bara de receptbelagda läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånen (13). 

Det är Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) som beslutar vilka 

läkemedel som ska ingå i läkemedelsförmånerna och till vilket pris (14). Endast 

läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna (högkostnadsskyddet) kan bytas ut 

(10). 

 

 

 

Periodens vara 

 

 

Sedan generika utbyten infördes har TLV fått ansvar att fastställa periodens vara 

(oktober 2009). Varje månad utses ett generiskt utbytbart läkemedel, som har det 

lägsta priset till periodens vara samt två reservläkemedel. De erbjudas till kunder 

ifall periodens vara säljs slut under den perioden. Apoteken måste erbjuda kunden 

det billigaste läkemedel som är likvärdigt med den förskrivna vara (8).  
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Läkemedel erbjuds att bytas ut för att varken samhället eller patienter ska behöva 

betala mer än nödvändigt för läkemedel. Detta gör att miljardbelopp sparas som sen 

kan användas till andra områden (8). 

 

 

 

För- och nackdelar med generiskt utbyte 

 

 

Det finns både för- och nackdelar med det generiska utbytet av läkemedel. Fördelen 

är att läkemedelskostnader blir mindre både för samhället och för kunder. Nackdelen 

är att generiskt utbyte kan leda till negativa konsekvenser som fel- och /eller 

dubbelmedicinering, följsamhetsproblem, oro hos patienter, med flera biverkningar 

(15). 

För att undvika de negativa konsekvenserna är det viktigt att kunder får noggrann 

information om vad generiskt utbyte innebär. Både förskrivare och apotekspersonal 

har en avgörande roll för att öka kundernas/patienternas trygghet och förståelse 

angående generiskt utbyte och på detta sätt minska och förebygga felmedicinering 

som i sin tur oftast leder till flera och svårare biverkningar och ökad oro hos kunder 

(16).    

 

SYFTE 
 
Syftet med studien var att undersöka hur kunder på apoteket upplever generiskt 

utbyte och identifiera vilka eventuella problem som kan förekomma samt att 

undersöka om kundernas modersmål påverkar deras syn på generiskt utbyte. 
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MATERIAL OCH METODER 

 

 
Undersökningen genomfördes som en enkätstudie. 

 

 

 

Rekrytering av kunder 

 

 

Kunder rekryterades på apotek i fem olika orter (Malmö, Trelleborg, Båstad, 

Eskilstuna och Katrineholm) i samband med att de hämtade ut receptförskrivna 

läkemedel. De tillfrågades av expedierande farmaceuten om deltagandet i studien. 

Rekryteringen av kunderna var till en viss del selektiv eftersom farmaceuten valde 

själv vilka som ska tillfrågas att vara med i studien. De kunderna som ville vara med 

i studien informerades både skriftligt och muntligt av farmaceuten om studiens syfte, 

vem som utförde studien och varför, samt att undersökningen var frivillig och att 

resultaten behandlas konfidentiellt. För kunder som tackade nej till deltagande i 

studien noterades både kön och ålder på en bortfallslista. 

 

 

 

Inklusionskriterier 

 

Apotekskunder som hämtade receptförskrivna läkemedel till sig själva där generika 

kunde erbjudas och att kunden var 18 år eller äldre. 

  

 

 

Exklusionskriterier 

 

Kunder som var ombud (hämtade läkemedel till någon annan), minderåriga och 

personer med intellektuell funktionsnedsättning. 

 

 

 

Enkäternas utformning 

 

Rekrytering och datainsamling gjordes under 2 veckors tid i mars 2018. 

Datainsamlingen gjordes med hjälp av en enkät som bestod av 10 stycken 

flervalsfrågor som hade fasta svarsalternativ, där kunderna kunde välja vilket svar 

som stämde bäst med deras åsikt (Bilaga 1).  

En del frågor besvarades med antigen ”ja”, ”nej” eller ”vet ej”. Vissa frågor hade 

specifika svarsalternativ som var förbestämda där kunderna svarade med att kryssa i. 

På vissa frågor fanns även alternativen ”Annat” ifall att kunderna inte kunde hitta ett 



 11 

svar som stämde överens med deras uppfattningar. Detta var viktigt för att kunna 

utesluta risker som att missa eventuella synpunkter på frågan som kunde ha varit 

viktiga men som uteslutits från svarsalternativen.  

Enkäten innehöll även bakgrundsfrågor för att kunna undersöka om det fanns 

eventuella statistiska samband mellan uppfattning av det generiska utbytet och ålder, 

kön, utbildningsnivå, modersmål och antal läkemedel. 

En pilotundersökning gjordes på 12 kunder innan studiens början för att testa 

enkätens läsbarhet. Eftersom inga oklarheter förekom kunde själva undersökningen 

påbörjas. 

 

 

 

Kundrekrytering 

 

 

Enkäterna delades ut av farmaceuter i samband med expedition av receptförskrivna 

läkemedel till kunder där möjlighet till generiskt utbyte fanns. Kunderna fick svara 

på frågorna på plats under tiden farmaceuten iordningsställde recept, vilket skapade 

möjligheter att ställa kompletterade frågor om det behövdes. Enkäten samlades in 

efter det att expeditionen var klar.  

Enkäterna delades även ut av studenten då väntetiden var lång på apoteket. Det fanns 

då möjlighet för kunderna att svara på enkäten innan själva expeditionen. Kunderna 

var tillfrågade om de skulle hämta ut recept till sig själva. 

 

Målet med studien var att samla in sammanlagt 300 enkätsvar under två veckors tid. 

Som bortfall räknades enkäter som var oläsbara, inte korrekt ifyllda samt kunderna 

som tackade nej till enkäten.  

 

Innan studiens start kontaktades cheferna på respektive apotek för godkännande att 

få göra enkätundersökningen. Farmaceuterna som deltog i studien fick skriftlig 

information om undersökningen syftet och upplägg. 

 

 

 

Databehandling/Analys 

 

 

Enkätsvaren registrerades i en Excel databas och bearbetades genom pivotering för 

att skapa tabeller och sammanställa resultat.  

För att säkerställa om skillnaderna mellan grupperna var statistisk signifikanta 

användes Chi2-test. Signifikansnivå P < 0,05 betraktas som statistiskt signifikant. 

 
 



 12 

RESULTAT 
 

540 enkäter delades ut, varav 502 återlämnades besvarade. 38 tackade nej till att 

delta i studien. Av de 502 kunder som svarade på enkäten var 296 (59%) kvinnor och 

205 (41%) var män. En av deltagarna har inte angett kön. Cirka hälften av 

respondenterna var över 65 år. Fördelning av deltagarnas ålder och kön presenteras i 

tabell 1. 

 

 
Tabell I. Ålder- och könsfördelning av deltagarna 

Åldersgrupp Kvinna  Man (tom) 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%) 

(tom) 1 1   2 

Totalsumma 296 205 1 502 

 

 

 

Det var 92% (462/502) av deltagarna som hade svenska som sitt modersmål och 8% 

(40/502) av deltagarna som hade något annat språk än svenska som sitt modersmål. 

60% av de med ett annat modersmål var i en yrkesverksam ålder. Fördelning av 

deltagarnas ålder och kön presenteras i tabell II. 

 
Tabell II. Ålder- och könsfördelning av deltagarna som talade ett annat språk än svenska i hemmet 

Åldersgrupp Kvinna Man Totalsumma (%) 

18–24 1   1 (2,5%) 

25–44 6 2 8 (20%) 

45–64 9 7 16 (40%) 

65–74 5 4 9 (22,5%) 

75+ 3 3 6 (15%) 

Totalsumma 24 16 40 (100%) 

 

 

 

Deltagarna fick svara på en fråga om den högsta utbildningen de genomgått. Tre utav 

deltagarna angav inte utbildningsnivå vilket gjorde att totalt 499 deltagare svarade på 

frågan. Alla tre deltagarna tillhörde den svensktalande gruppen. Resultatet av 

utbildningsnivå fördelad i förhållandet till språket som deltagaren pratar i hemmet 

presenteras i tabell III. 
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Tabell III. Deltagarnas utbildningsnivå 

Högsta utbildning Annat språk (%) Svenska (%) Totalsumma (%) 

Grundskola 10 (25%) 112 (24%) 122 (24%) 

Gymnasium 20 (50%) 167 (36%) 187 (37%) 

Universitet/Högskola 10 (25%) 180 (39%) 190 (38%) 

Totalsumma 40 (100%)  459 (100%) 499 (100%) 

 

En högre andel svensktalande deltagare hade universitet/högskola som sin högsta 

utbildning i jämförelse med deltagarna som talade ett annat språk i hemmet. 

Skillnaden var inte statistiskt signifikant. 

 

 

 

När det kom till antal läkemedel som deltagarna använder regelbundet hade inte två 

deltagare fyllt i svar vilket ger totalt 500 deltagare som svarat på frågan. Resultat för 

svensktalande gruppen och gruppen som inte talade svenska i hemmet presenteras i 

tabell IV. 

 
Tabell IV. Antal läkemedel som deltagarna använder regelbundet 

Antal LM regelbundet Annat språk (%) Svenska (%) Totalsumma (%) 

0–1 14 (35%) 98 (21%) 112 (23%) 

2–4 13 (32,5%) 197 (43%) 210 (42%) 

5 eller flera 13 (32,5%) 165 (36%) 178 (35%) 

Totalsumma 40 (100%)  460 (100%) 500 (100%) 

 

En högre andel deltagare i den svensktalande gruppen hade 5 eller flera läkemedel 

som de använde regelbundet i jämförelse med deltagare som inte talade svenska i 

hemmet. Skillnaden var inte statistiskt signifikant. 

 

 

Svaren på frågan om deltagarna har haft generiskt utbyte någon gång visade att de 

flesta av deltagarna har haft utbyte. 13 deltagare visste inte om de fått generiskt 

utbyte någon gång förut. Resultat visas i tabell V. 

 
Tabell V. Antal deltagare som har accepterat generiskt utbyte 

Har haft generiskt utbyte Annat språk (%) Svenska (%) Totalsumma (%) 

Ja 33 (82%) 403 (87%) 436 (87%) 

Nej 6 (15%) 47 (10%) 53 (10%) 

Vet ej 1 (3%) 12 (3%) 13 (3%) 

Totalsumma 40 462 502 

 

 

 

På frågan om de fått information av sin läkare att generiskt utbyte kan förekomma på 

apotek angav 4 deltagare inget svar, vilket resulterade i att 498 personer svarade på 

denna fråga. Resultat presenteras i tabell VI. 
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Tabell VI. Antal deltagare som har fått information om generiskt utbyte av läkare 

Har fått info av Dr om 
generiskt utbyte Annat språk (%) Svenska (%) Totalsumma (%) 

Ja 7 (17,5%) 204 (44%) 211 (42%) 

Nej 30 (75%) 227 (49%) 257 (51%) 

Vet ej 3 (7,5%) 27 (6%) 30 (6%) 

Totalsumma 40 (100%)  458 (100%) 498 (100%) 

  

Det var en större andel deltagare i gruppen som talade ett annat språk i hemmet som 

svarade negativt på denna fråga. Skillnaden är signifikant (Chi2 = 9,5307: p <0,05). 

 

Av de 53 deltagare som svarade att de inte byter ut sina förskrivna läkemedel mot 

generika har 15 fått information av sin läkare om generika och 34 har inte fått det. 

Fyra personer har inte angett något svar. Chi2 test påvisade att det inte fanns en 

statistisk signifikant skillnad mellan grupperna. 

 

 

När det kom till kundernas åsikt om det generiska utbytet svarade inte elva deltagare 

på frågan. Respondenter som inte hade haft generiskt utbyte (53 stycken), de som 

inte visste om de haft det (13 stycken) och de som inte svarade på frågan (11 

stycken) exkluderades från resultatet. Detta resulterades i att 425 deltagare svarade 

på frågan. Resultat presenteras i tabell VII. 
 

Tabell VII. Kundernas åsikt om det generiska utbytet 

Vad tycker du om det generiska 
utbytet? Annat språk (%) Svenska (%) Totalsumma (%) 

1. Mycket bra 8 (24%) 48 (12%) 56 (13%) 

2. Bra 8 (24%) 131 (34%) 139 (33%) 

3. Varken bra eller dåligt 13 (39%) 166 (42%) 179 (42%) 

4. Dåligt 3 (9%) 35 (9%) 38 (9%) 

5. Mycket dåligt 1 12 (3%) 13 (3%) 

Totalsumma 33 (100%)   392 (100%) 425 (100%) 

 

Det var större andel deltagare i gruppen som inte talade svenska i hemmet som tyckte 

att generiskt utbyte är mycket bra. Skillnaden är inte statistiskt signifikant. 

 

 

 

När det gäller kundernas upplevelse av det generiska utbytet har alla deltagare som 

svarade att de inte haft (53 stycken) eller att de inte visste (13 stycken) om de har 

haft generiskt utbyte någon gång, exkluderades från beräkningar. En deltagare 

svarade ”Vet ej” på frågan och även den räknades inte med i resultatet. Detta 

resulterade i att 435 deltagare svarade på denna fråga. Resultat presenteras i tabell 

VIII. 
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Tabell VIII. Kundernas upplevelse av problem i samband med eller efter generiskt utbyte 

Upplevt problem efter bytet Annat språk Svenska Totalsumma 

Ja 11 (33%) 93 (23%) 104 (24%) 

Nej 22 (67%) 309 (77%) 331 (76%) 

Totalsumma 33 (100%) 402 (100%) 435 (100%) 

 

Det var en större andel deltagare i den gruppen som inte talade svenska i hemmet 

som upplevde problem efter utbytet. Skillnaden är inte statistiskt signifikant. 

 

 

Problem som deltagarna upplevde i samband med eller efter generiskt utbyte 

presenteras i tabellen nedan. Alla deltagare som svarade ”Nej” eller ”Vet ej” på 

frågan om de haft generiskt utbyte var exkluderade. Resultat presenteras i tabell IX. 

 
Tabell IX. Problem som deltagare upplevde efter i samband med eller efter generiskt utbyte 

Problem efter bytet Annat språk (%) Svenska (%) Total (%) 

Känner inte igen namn 3 35 38 

Känner inte igen tablett 1 35 36 

Känner inte igen förpackning 1 41 42 

Nya biverkningar efter utbytet 3 26 29 

Förväxlat medicinerna 1 6 7 

Dubbelmedicinering 0 1 1 

Skillnad i effekt 6 24 30 

Oroad av utbytet 1 16 17 

Total 16 184 200 

 

Eftersom flera kunder angav att de upplevde problem i samband med generiskt 

utbyte och valde mer än ett problem överstiger totalsumman av problem, det totala 

antalet personer som upplevde problem. 

 

 

 

Sexton deltagare, alla tillhörande den svensktalande gruppen, angav att de hade 

något annat problem än de som nämndes ovan, och de problemen var bland annat: 

svårt att öppna förpackningen, svårt att svälja tablett på grund av storleken, odelbara 

tabletter och illaluktande tabletter. 

Det fanns även ett förslag med i ett enkätsvar att namnet på det förskrivet läkemedel 

ska stå med på etiketten på generikan för att det ska bli lättare för kunden att veta 

vilket läkemedel det handlar om. 

 

 

På frågan om de fick tillräcklig information på apoteket angående det generiska 

utbytet svarade inte 51 deltagare på frågan varav 47 var från den svensktalande 

gruppen och 4 stycken från den gruppen som inte talade svenska i hemmet vilket gav 

totalt 451 deltagare som angett svar. Enligt tabellen fanns det ingen skillnad mellan 

grupperna. Resultat presenteras i tabell X. 
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Tabell X. Deltagarnas uppfattning av information som de fick på apotek 

Fått tillräcklig info på apoteket Annat språk (%) Svenska (%) Totalsumma (%) 

Ja 35 (97%) 407 (98%) 442 (98%) 

Nej 1 (3%) 8 (2%) 9 (2%) 

Totalsumma 36 (100%) 415 (100%) 451 (100%) 

 

 

 

14 deltagare (3%) tyckte att informationen som de fick på apotek var onödig där 13 

deltagare var från den svensktalande gruppen och en deltagare från gruppen som inte 

talade svenska i hemmet. Sammanlagt 22 deltagare (4%), alla från den svensktalande 

gruppen svarade att de inte fick någon information alls. 

 

Av de 53 deltagare som svarade att de inte haft generiskt utbyte svarade 40 deltagare 

(5 från icke svensktalande grupp och 35 från svensktalande grupp) att de hade fått 

tillräcklig information på apoteket, en deltagare från svensktalande grupp svarade 

”Nej” på frågan, och 12 deltagare angav inte svar. Chi2 testet visar att det inte fanns 

en statistisk signifikant skillnad mellan grupperna när det gäller acceptans av 

generika och information på apoteket. 

 

 

När det kom till den totala upplevelsen med det generiska utbytet svarade inte 14 

deltagare på frågan, en deltagare svarade ”Vet ej”, en svarade varken nöjd eller 

missnöjd och en svarade både nöjd och missnöjd. Alla de 17 stycken samt alla som 

svarade ”Nej” eller ”Vet ej” på frågan om de haft generiskt utbyte (66 stycken) 

exkluderades från resultaten vilket gjorde det totala antalet deltagare som svarade på 

denna fråga 419 stycken. Det var ingen statistiskt signifikant skillnad mellan 

grupperna. Resultatet presenteras i tabell XI. 

 
Tabell XI. Deltagarnas totala upplevelse av det generiska utbytet 

Total upplevelse Annat språk (%) Svenska (%) Totalsumma (%) 

Missnöjd 5 (16%) 52 (13%) 57 (14%) 

Nöjd 27 (84%) 335 (87%) 362 (86%) 

Totalsumma 32 (100%) 387 (100%) 419 (100%) 
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DISKUSSION 
 

 

Erhållna resultat efter genomförd studie visade att de flesta kunder som hämtade sina 

läkemedel på recept fick generiskt utbyte någon gång. Majoriteten av de angav att de 

inte upplevde något problem i samband med eller efter utbytet. De flesta deltagare 

som upplevde problem med utbytet angav att de inte kände igen förpackning, namn 

eller tablett. Jämförelse mellan grupper där deltagare pratade svenska i hemmet och 

gruppen där deltagare pratade ett annat språk än svenska visade ingen signifikant 

skillnad i acceptans av det generiska utbytet.  

Det var en större andel deltagare i gruppen som talade ett annat språk än svenska i 

hemmet som svarade att de inte fick information om generiskt utbyte av sin läkare. 

Chi 2-testet visade att skillnaden var signifikant men den hade ingen påverkan på 

kundernas acceptans av generiskt utbyte eller på deltagarnas totala upplevelse av 

generika. 

När det kom till den totala upplevelsen av det generiska utbytet visade resultatet att 

majoriteten av deltagare i båda grupper var nöjda. Man kunde inte se skillnad mellan 

grupperna. 

 

 

Generiskt utbyte och eventuella problem i samband med eller efter utbytet 

 

Undersökningen visade att 87% av kunder som hämtar sina läkemedel på recept, 

hade generiskt utbyte vid något tidigare tillfälle och att majoriteten av de (76%) inte 

upplevt något problem i samband med eller efter utbytet. När det gällde acceptansen 

av det generiska utbytet var det ingen statistiskt signifikant skillnad mellan den 

gruppen där deltagare pratade ett annat språk än svenska i hemmet och gruppen med 

svensktalande deltagare. Acceptansen i den första gruppen var 83% och i den andra 

gruppen 87%. Resultatet visar att språket inte har betydelse om kund väljer att byta 

ut förskrivna läkemedel mot generika eller inte. En annan studie (17) rapporterade 

liknande resultat där ingen signifikant skillnad i acceptans kunde påvisas mellan de 

två grupperna. 

Liknande resultat rapporterades i en till studie från 2015 genomförd i Västerås (17) 

där majoriteten av deltagare (71%) angav att de accepterat generiskt utbyte på 

apotek.  

 

En tredje del av deltagare i den gruppen som inte talade svenska i hemmet upplevde 

problem i samband med eller efter det generiska utbytet. I den svensktalande 

gruppen rapporterade var femte deltagare problem efter utbytet. Chi 2 testet visade 

dock att skillnaden inte var statistiskt signifikant. 

I en Norsk studie (18) rapporterades att en tredje del av deltagare som hade generika 

någon gång upplevde något problem i samband med eller efter generiskt utbyte vilket 

överensstämmer med resultat som har kommit fram i den här studien. 
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För att få kunskap om kundernas syn på det generiska utbytet av läkemedel ombads 

kunderna, som svarade att generiska utbytet var ett problem, peka ut vad var det som 

de upplevde som mest problematiskt. Resultatet visade att inte känna igen 

förpackningen, namn eller tablett var största problemen enligt de svensktalande 

enkätdeltagarna medan i den icke svensktalande gruppen uppgav deltagare att  

problemet var att de känner skillnaden i effekt och nya biverkningar efter utbytet 

samt att de inte känner igen namn på läkemedel.  

Det kom också upp förslag från kundernas sida att namn på det originala (förskrivna) 

läkemedlet ska finnas med på etiketten på generika för att förvirringen ska minskas.     

 

 

 

Läkarens och apotekets information om det generiska utbytet 

 

Av de deltagare som fick generiskt utbyte någon gång på apotek, var ca 42% 

informerade av läkare att generika kan förekomma på apotek medan 90% av de fick 

information på apoteket.  

Erhållna resultat visade att deltagare i båda grupper fick information om det 

generiska utbytet huvudsakligen på apotek (90%) och bara hälften så många fick 

samma information av läkare. Detta leder till slutsatsen att apoteken har stort ansvar 

när det gäller kundernas uppfattning och acceptans av generiskt utbyte av läkemedel. 

Liknande resultat rapporterades i en studie som gjordes 2015 i Västerås. I denna 

studie angav 89% av deltagarna att de fick information om generiska utbytet på 

apotek och bara 38% fick informationen av sin läkare (17). En till studie som gjordes 

i Malmö på sju olika apotek 2014 (19) kom fram till snarlikt resultat. Det var 72% av 

respondenterna i denna studie som fick information om generiskt utbyte på apotek 

och bara 14% respondenter fick informationen av läkare.  

Däremot uppgav 5 av de 6 deltagare från den gruppen som inte talade svenska i 

hemmet och som inte haft generiskt utbyte att de fick information på apoteket medan 

en deltagare fick information från sin läkare. I den svensktalande gruppen uppgav 14 

av 47 deltagare som inte haft generiskt utbyte att de fick information av sin läkare 

och 35 fick info på apoteket. Detta kan leda till slutsats att läkarnas och 

farmaceuternas information inte har betydelse för patienternas beslut angående 

generiskt utbyte. Varför de deltagarna inte accepterade generiskt utbyte framkom 

inte eftersom ingen följdfråga om orsaken ställdes.  

 

 

 

Kundernas åsikt om det generiska utbytet 

 

För att få kundernas generella uppfattning om generiskt utbyte ställdes frågan ”Vad 

tycker Du om det generiska utbytet?” Majoriteten av deltagarna, 41% valde som sitt 

svar ”Varken bra eller dåligt”. 32% deltagare svarade ”Bra”, 13% svarade ”Mycket 

bra”, 9% svarade ”Dåligt”, 3% svarade ”Mycket dåligt” och 3% svarade inte på 

frågan. 
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I den Norska studien (18) svarade majoriteten av respondenterna på samma sätt. De 

flesta tyckte att det var varken bra eller dåligt med generiska utbytet. 

 

När det gäller skillnaden mellan grupperna med svensktalande respondenter och 

respondenter som har ett annat språk än svenska kunde man inte se skillnad i 

uppfattningen av generika. I båda grupper har deltagarna svarat ungefär lika. 

Alternativ ”Varken bra eller dåligt” som sitt svar hade 39% i icke svensktalande 

gruppen och 41% i svensktalande gruppen. Väldigt liten andel av deltagarna i 

respektive grupp valde svar ”Dåligt” eller ”Mycket dåligt”, 12% i båda grupper. Svar 

”Bra/Mycket bra” har 48% av deltagare valt i den gruppen som hade ett annat språk 

än svenska medan 44% av deltagare valde de alternativen i den svensktalande 

gruppen.  

 

 

 

Deltagarnas totala upplevelse av det generiska utbytet 

 

I båda grupper var majoriteten av respondenterna nöjda med det generiska utbytet. 

Ca 87% av deltagare i den svensktalande gruppen och 84% i den gruppen som inte 

pratade svenska i hemmet. Det var ingen statistiskt signifikant skillnad mellan 

grupperna. 

Liknande resultat rapporterades i en Dansk studie från 2013 (20) där 90% av 

deltagarna hade en positiv syn på generiskt utbyte medan bara 10% var negativ 

inställda till generikan. 

 

 

 

Metoddiskussion 

 

 

Enkätundersökning är en praktisk och effektiv metod för att på ett objektivt sätt ta 

reda på kundernas uppfattning om ämnet samt att på kort tid samla ihop information 

från ett väldigt stort antal personer (21). 

Som nämndes i metoden var detta en enkätstudie som gjordes i 5 olika städer i Skåne 

(Trelleborg, Malmö, Båstad), och Sörmlands län (Katrineholm, Eskilstuna). 

Undersökningen baserades på enkäter som lämnades på sex apotek i respektive län. 

540 kunder var tillfrågade att vara med i studien varav 38 eller 7% av de tackade nej. 

Medelålder på bortfallet (61,9 år) bestod av 18 kvinnor (medelålder 64,8 år) och 20 

män (medelålder 58,9 år). Vanligaste orsak att kunderna tackade nej till enkäten var 

stress eller brist på tid. 

 

Enkät, som metod att samla in data, valdes eftersom detta är ett mycket tideffektivt 

sätt att samla och hantera större mängder information från stort antal personer på 

mycket kort tid. Enkäter är enkla att analysera, frågorna är enhetliga, det finns ingen 

mellanhand som kan misstolka svar som deltagare ger och respondenter påverkas 

inte av undersökarens egen uppfattning (21). 
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Styrka i denna enkätstudie var att den utfördes på sex apotek tillhörande tre olika 

apotekskedjor i fem olika städer i Sverige. Fördelen var att apoteken var av olika 

typer vilket innebar att det var olika apotekskunder som de besöktes av vilket i sin 

tur gav bredare underlag för resultatet. 

För att undersökningen ska vara representativ för hela populationen ska alla 

medborgare ha lika stor sannolikhet att vara med i studien. Detta är inte ett fall i 

denna undersökningen eftersom den största möjligheten att vara med fick de kunder 

som besöker apotek mest frekvent, dvs de kunder som har flera läkemedel. Samma 

sak gäller de kunder som har många läkemedel. De brukar inte komma själva till 

apoteket utan använder ombud som hämtar deras läkemedel. 

 

Nackdelen med enkäten var att det inte fanns möjlighet att tränga in djupare i svaren. 

Enkäter tillåter inte flexibilitet åt deltagare och detta gör att nyanserna i svaret missas 

eftersom respondenten inte har möjlighet att utveckla sitt svar i jämförelse med 

exempelvis en muntlig intervju. Detta problem kan överkommas genom att ha ett 

svarsfält för kommentarer (22). 

 

Beroende på vilken typ av information man vill komma åt, kan frånvaro av personlig 

närhet också vara en nackdel eftersom man missar de visuella ledtrådar såsom gester 

och miner. Om målet med enkäten är att få fram känsliga information med viktiga 

nyansskillnader eller attityder hos respondenter kan resultatet i dessa fall vara 

missvisande (23). 

 

Personer som har läs- och skrivsvårigheter, funktionsnedsättning eller 

språksvårigheter kan hamna i bortfallsgruppen (21). Även interna bortfall kan 

förekomma på grund av att deltagare inte svarar på frågor eftersom de inte förstår 

eller tolkar frågor på olika sätt. 

En till svaghet med denna studie var att rekrytering av kunder inte var slumpmässig 

utan man kunde medvetet välja vilka kunder som ska tillfrågas att vara med i studien.  

Enkäterna delades ut till kunder som på eget initiativ besökt apoteket och accepterat 

att delta i undersökningen vilket gjorde att urvalet av deltagare inte var obundet. 

Samtidigt signalerar ett litet bortfall (7%) en stor selektion. 

På grund av språksvårigheter eller ålder kunde man välja bort de kunderna som 

tillhörde dessa grupper vilket gjorde att undersökningen fick ett snävt resultat. 

 

I denna studie fick inte kunderna möjlighet att ange hur de upplevde 

svårighetsgraden på de problem som de fick i samband med generiskt utbyte. På 

vissa frågor kunde man haft följdfrågor som kunde gett mycket bättre och tydligare 

bild om deltagarnas uppfattningar. En sådan fråga var om kunderna fått generiskt 

utbyte av sina förskrivna läkemedel. Svarsalternativ var ”Ja”, ”Nej” och ”Vet ej” 

men vi fick inte veta vad var orsaken för att kunderna inte har fått/accepterat 

generiskt utbyte. Vi fick inte heller veta om prisskillnaden mellan förskrivet och 

generiskt läkemedel spelar roll när det gäller beslutet om generikaacceptans. 
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För att undvika de problem och nackdelar som har uppstått skulle vi ha fördjupat oss 

mer i hur man utformar enkätsfrågor innan vi började med själva utformning av 

frågor och utdelning av enkäter. 

Allt ovanstående leder till minskning av resultatets tillförlitlighet och påverkar 

resultatets generaliserbarhet.  

 

För att bättra på trovärdigheten av resultaten kunde vi förbättra rekryteringen genom 

att bestämma ett visst tidsintervall, tex 2 timmar varje dag, där man ska tillfråga varje 

kund som kommer in och hämtar sina läkemedel att delta i undersökningen. På detta 

sätt skulle vi kanske fått ett mer trovärdigt bortfall och större svarsfrekvens utav 

populationen, vilket skulle förbättra representativeten av studiens resultat.   

 

 

 

 

SLUTSATS 

 
Slutsatser som kan dras efter genomförd studie är att de allra flesta av deltagarna har 

en positiv inställning till generiskt utbyte. Jämförelse av uppfattning av generika 

mellan svensktalande deltagare och deltagare som talade ett annat språk påvisade 

ingen statistiskt signifikant skillnad vilket tyder på att språket som man talar i 

hemmet spelar inte någon roll för kundernas acceptans av det generiska utbytet. 

 

Majoriteten av deltagare fick information på apoteket att generiskt utbyte av 

läkemedel kan göras. Detta indikerar att apotekspersonal har viktig roll för att 

generiskt utbyte ska accepteras. 

 

Deltagarna som svarade att de upplevde problem i samband med eller efter utbytet 

angav att största problemet var att de inte känner igen förpackningen, tablett, 

och/eller namn på läkemedel.  

 

Studiens generaliserbarhet och reliabilitet minskas eftersom rekryteringen av 

deltagare till en viss del var selektiv dvs man valde vilka kunder som ska frågas att 

vara med i studien, samt att det var bara en liten del av deltagare som talade ett annat 

språk än svenska i hemmet.  
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BILAGOR 

 

 
Bilaga 1 

 

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 

generiskt utbyte på apotek. 

 

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 
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Frågeformulär till kundintervju om generiskt utbyte på apotek 2018 

 

Enkät nr ........ 

 

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

           

1. Kön Kvinna    ☐           Man   ☐    

  

 

2. Födelseår   .................. 

  

 

3. Högsta genomgången utbildning   

 

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   ☐ 
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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    

  ☐  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               □ 
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11. Hur var din totala upplevelse med generiskt utbyte? 

Nöjd   ☐  Missnöjd ☐ 

 

Tack för din medverkan! 
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