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Sammanfattning 
Syfte 

Syftet med examensarbetet var att undersöka individers kunskap om symboler för 

godkända apotek samt hur en sådan märkning och andra faktorer påverkar deras val av 

apotek ur ett säkerhetsperspektiv. 

 

Introduktion 

I en kartläggning av Läkemedelsverket från 2008 hittades 51 illegala webbsidor som 

riktade sig till svenska apotekskunder. Dessa webbsidor sålde illegalt receptbelagda 

läkemedel utan krav på något recept från sina kunder. Att handla på illegala 

internetapotek kan utgöra risker såsom kontaminerade läkemedel, bristande information 

om läkemedlet eller att läkemedlet inte levereras. För att minska risken för att 

apotekskunder ska råka handla på illegala internetapotek finns det två symboler som 

används för att kontrollera internetapotek, en skapad av Läkemedelsverket (figur 1) och 

en skapad av Europeiska kommissionen (figur 2). Tanken är att kunden ska trycka på en 

av symbolerna på apotekets hemsida som sedan tar apotekskunden till 

Läkemedelsverkets lista på godkända internetapotek. Finns apotekets namn och 

webbadress i listan så är apoteket godkänt, gör det inte det så finns det en risk att 

webbsidan är ett illegalt internetapotek och bör därför inte handlas från. 

 

Material och metod 

Ett elektroniskt frågeformulär med 10 frågor (bilaga A) togs fram utifrån syftet och 

skickades ut genom den sociala plattformen ”Facebook” genom studentens Facebook-

konto. Formuläret innefattade frågor om vilka faktorer som får respondenter att välja 

internetapotek ur ett säkerhetsperspektiv och respondenternas kännedom om de två 

symbolerna för kontroll av internetapotek. Resultatet analyserades på gruppnivå så att 

ingen enskild kunde identifieras. 

 

Resultat och diskussion 

Undersökningen visade att en majoritet av respondenterna (n=44, 59 %) hade sett den 

svenska symbolen för godkänt apotek (figur 1) från Läkemedelsverket. Dock var det en 

majoritet som inte visste vad den betydde (n=57, 77 %). När det gäller EU-symbolen för 

godkänt internetapotek (figur 2), visade sig att en majoritet av respondenterna varken 

hade sett den (n=58, 78 %) och ännu fler visste inte vad den betydde (n=62, 84 %). 

Respondenterna i studien kontrollerar apotek på lite olika sätt såsom att göra en egen 

bedömning om internetapoteket verkar säkert (n=21, 51 %) eller att de har sett apoteket 

i någon form av reklam (n=17, 41 %) (tabell II). För vissa var det dock inget de tänker 

på (n=10, 24 %) (tabell II).  

 

Slutsats 

Examensarbetets slutsats är att majoriteten av respondenterna hade sett den svenska 

symbolen för godkända apotek men visste inte vad den innebär. EU-symbolen för 

godkända apotek hade få av respondenterna sett och ännu färre som visste vad den 

innebär. De vanligaste faktorerna för att välja internetapotek från ett säkerhetsperspektiv 

hos respondenterna var genom att de själva bedömde ifall ett internetapotek verkar 

säkert eller att de valde apotek som de tidigare sett från reklam. För vissa respondenter 

var det inte något de hade tänkt på direkt. 
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Abstract 
Aim 

The aim of the degree project is to examine individual’s knowledge about symbols for 

approved pharmacy and how such a marking and other factors affect their choice of 

pharmacy from a safety perspective. 

 

Introduction 

In a survey made by the Swedish Medical Products Agency (MPA) from 2008, 51 

illegal websites targeting Swedish pharmacy customers were found. These websites 

illegally sold prescription pharmaceuticals without the requirement of a prescription 

from their customers. Shopping on illegal internet pharmacies can have great risks like 

contaminated drugs, lack of information about the drugs or that the drugs never gets 

delivered. To lower the risk that pharmacy customers accidently buys medications from 

the illegal online pharmacies, two symbols have been created for Swedish pharmacy 

customers, one by the MPA (figure 1) and one by the European Commission (figure 2). 

The idea is that the customer is supposed to click on one of the symbols on an online 

pharmacy’s website which is linked to a list for approved online pharmacies at the 

website of the MPA. If the customer finds the name and web address of the pharmacy 

on that list, the customer will know that the pharmacy is approved. But if the name and 

address isn’t found on the list, the pharmacy can be illegal, and the customer should 

avoid from shopping from the pharmacy. 

 

Material and methods 

An electronic questionnaire with 10 question (Appendix A) was created in regard of the 

aim and sent out via the social platform “Facebook” through the students Facebook 

account. The survey included questions about which factors, from a security 

perspective, that influence the respondents to choose an online pharmacy and the 

respondents’ knowledge about the two symbols for controlling if an online pharmacy is 

approved. The results were analysed at a group level so that no individuals could be 

identified. 

 

Results and Discussion 

The survey showed that a majority of the respondents had seen the Swedish symbol for 

approved pharmacy (figure 1) from the MPA (n=44, 59 %). However, a majority did not 

know what it means (n=57 or 77 %). Regarding the EU-symbol for approved pharmacy 

(figure 2), it turned out that most of the respondents had not seen it (n=58, 78 %) and 

even more didn’t know what it means (n=62, 84 %). The respondents in the study 

controlled pharmacies in different ways, for example making their own assessment if an 

online pharmacy seems safe (n=21, 51 %) or that they choose an online pharmacy that 

they have seen on some sort of commercial (n=17, 41 %) (Table II). For some it wasn’t 

something they thought about (n=10, 24 %) (Table II). 

 

Conclusions 

The conclusion is that most of the respondents had seen the Swedish symbol for 

approved pharmacy but did not know what it means. Few respondents had seen the EU-

symbol for approved pharmacy and even fewer knew what it means. The most common 

factors influencing the respondents’ choice of a pharmacy, from a security perspective, 

was by making their own assessment if the online pharmacy seems safe or choose a 

pharmacy which they have seen from a commercial. For some of the respondents, it 

wasn’t something they considered when choosing pharmacy. 



  
 

 
 

Förkortningar 
• FBI = Federal Bureau of Investigation 

• FDA = Food and Drug Administration 

• MPA = Swedish Medical Products Agency 

• NABP = National Association of Boards of Pharmacy 

• VIPPS = Verified Internet Pharmacy Practice Site 

• WHO = World Health Organization 
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1 Introduktion 

1.1 Läkemedel 

Ett läkemedel är en produkt som kan användas både till djur och människor för att 

förebygga, behandla eller diagnostisera sjukdomar (1). Det kan också vara substanser 

som ändrar fysiologiska funktioner, som exempelvis p-piller som förhindrar graviditet 

(2, 3). Läkemedel regleras under läkemedelslagstiftningen som bestämmer vad som är 

läkemedel och hur läkemedel skall hanteras (1). Läkemedel kan komma i olika så 

kallade ”läkemedelsformer”. Dessa kan vara tabletter, salvor, inhalatorer, nässprayer, 

injektioner med mera. Vilken läkemedelsform som väljs ut beror på flera olika saker 

som att göra det lättare för patienten att ta sitt läkemedel eller få läkemedlet att verka på 

rätt ställe (4). 

 

1.2 Läkemedelsrelaterade problem 

Ett läkemedelsrelaterat problem kan definieras som en oönskad händelse eller potentiellt 

oönskad händelse som orsakats av en felaktig användning av ett läkemedel. Dessa 

oönskade händelser kan vara felaktig doseringsmängd som kan leda till ökad risk för 

bieffekter eller utebliven behandlingseffekt. Det kan också vara händelser som intag av 

samma eller liknande preparat samtidigt som då kan öka risken för överdosering med 

bieffekter som följd (5). I vissa fall kan läkemedelsrelaterade problem även ha en dödlig 

utgång. Dödligheten i läkemedelsrelaterade problem inom Sverige låg 2009 på 6,5 (95 

% konfidensintervall: 2,3 – 10,7) per 100 000 personår (6). Enligt en studie gjord 2009 

skulle cirka en fjärdedel av läkemedelsrelaterade dödsfall kunna förhindras ifall 

patienterna hade fått rätt information om användningen av sina läkemedel (7).   

 

1.3 Legala internetapotek 

Första lagliga internetapoteket i Sverige skapades av Apoteket AB tillsammans med 

Posten och Telia. Internetapoteksbolaget kallades då för ”Virtuellt Apoteket AB” och 

hade premiär 2002. Bolaget sålde då endast receptfria läkemedel och handelsvaror via 

internet men började även sälja receptbelagda läkemedel 2006 (8). Den 28 augusti 2006 

vid uppstarten med receptdelen av e-handeln hade Apoteket AB ungefär 1000 kunder 

som handlade läkemedel genom internet, medan 2018 uppnådde e-handelns omsättning 

på 8 % av öppenvårdsmarknaden för hela apoteksbranchen i Sverige (8, 9). Totalt låg 

hela den legala apotekshandeln i Sverige 2017 på 41,4 miljarder svenska kronor (9). I 

USA har internetapotek hjälpt apotekskunder att kunna köpa sina läkemedel till ett lägre 

pris, något som är särskilt gynnsamt för amerikaner utan någon sjukförsäkring. Det har 

även ökat tillgången till läkemedel som nu kan skickas till kundens hem, en fördel för 

de som inte kan ta sig till de fysiska apoteken. Apotekskunder har även andra 

möjligheter med internetapotek som att beställa läkemedel 24 timmar om dygnet eller få 

en mer privat rådgivning genom e-mail istället för att få den öppet på ett fysiskt apotek 

(10).  
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1.4 Symboler 

Vid omregleringen av apoteksmarknaden skapades en symbol (figur 1) 2009 som skall 

fungera som en kvalitetsstämpel om ett apotek är godkänt av Läkemedelsverket (11).  

Europeiska kommissionen skapade 2015 en annan symbol (figur 2) som också används 

för att kontrollera om ett apotek är godkänt (12). Den europeiska symbolen skapades 

dock endast för internetbaserade apotek till skillnad från den svenska symbolen som 

används både på fysiska och internetbaserade apotek. (11, 13). Båda dessa symboler kan 

användas för att säkrare kunna handla på apotek och får endast finnas på godkända 

apotek som fått tillstånd av Läkemedelsverket. För att få tillstånd att bedriva 

apoteksverksamhet behöver apoteket uppnå krav som grundar sig från lagen (2009:366) 

om handel med läkemedel och Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om 

ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek. Dessa krav kan exempelvis vara att 

apoteket måste ha godkända lokaler eller att apoteket måste vara tillräckligt bemannat 

för att bedriva sin verksamhet (14).  För att kontrollera ett internetapotek klickar kunden 

på någon av dessa symboler (figur 1 och 2) som tar kunden till Läkemedelsverkets 

webbsida för godkända apotek. Finns det specifika apoteket på Läkemedelsverkets lista 

för godkända apotek så skall kunden känna sig trygg att apoteket följer svensk 

lagstiftning (13).  

 

 
Figur 1. Symbol skapad av Läkemedelsverket för apotek som är godkända av Läkemedelsverket. Denna 

figur tillhörde fråga 7 och 8 i frågeformuläret. Figuren är tagen från Läkemedelsverket (11). 
 

 

 
Figur 2. EU-symbolen för internetapotek som är godkända av Läkemedelsverket i Sverige. Andra EU-

länder har istället för den svenska flaggan och texten sitt eget lands flagga samt språk. Denna figur 

tillhörde fråga 9 och 10 i frågeformuläret. Figuren är tagen från Läkemedelsverket (13).  

  



 

5 

1.5 Illegala internetapotek i Sverige 

Läkemedelsverket genomförde 2008 en kartläggning på antal sidor på internet som 

säljer eller kopplar vidare till andra sidor som säljer läkemedel på nätet illegalt enligt 

svensk lagstiftning. Totalt hittades 51 webbsidor som riktade sig till den svenska 

marknaden för illegal försäljning av receptbelagda läkemedel utan krav på något recept 

från sina kunder. Dessa webbsidor kunde ha försäljning av vissa enskilda preparat 

såsom bantningspreparat eller potensmedel men även hela internetapotek som säljer det 

mesta (15). Riskerna med att köpa läkemedel på illegala sidor kan vara flera. Exempel 

på risker kan vara biverkningar på grund av felaktiga doser eller förgiftning på grund av 

skadligt innehåll (16). 

 

1.6 Illegala internetapotek internationellt 

Illegala internetapotek är inte bara ett problem i Sverige utan även i resten av världen. 

Enligt Federal Bureau of Investigation (FBI) fanns det år 2009 mer än 80 000 portal 

webbsidor som kopplas till mer än 1400 ursprungssidor för internetapotek (17). År 2013 

gjorde Food and Drug Administration (FDA) en stor operation och stängde ner 1677 

illegala internetapotek (18). Dödsantalet som orsakats genom användning av illegala 

läkemedel låg 2004 på  45 000 i Europeiska regionen och 245 000 globalt enligt World 

Health Organization (WHO) (19).   

 

1.7 Operation Pangea av Interpol 

Operation Pangea är ett globalt projekt skapad av den internationella 

polisorganisationen Interpol tillsammans med myndigheter från över 110 olika länder. 

Projektets mål är att minska risken för individer att komma i kontakt med förfalskade 

och illegala läkemedel samt medicinsktekniska produkter. För att uppnå detta mål 

jobbar projektet på flera olika sätt så som att stänga ner illegala internetapotek, beslagta 

illegala produkter och arrestera individer som är inblandade i försäljningen. Projektet  

sprider även information till allmänheten om den illegala försäljningen och dess risker 

(20). År 2018 lyckades Operation Pangea stänga ner 3671 webbsidor (både 

internetapotek och sidor på sociala medier), beslagta över 500 ton illegala läkemedel 

världen över och arrestera 859 personer som varit iblandade i försäljningen (21). Bara i 

Sverige lyckades 175 webbsidor stängas och över 130 beslag gjordes av Tullverket. 

Dessa beslag innefattade bland annat 920 000 tabletter/kapslar innehållande narkotika 

och 140 000 tabletter/kapslar utan narkotika (22).  

 

1.8 Straffsats vid illegal försäljning av läkemedel. 

Illegal hantering av läkemedel har enligt en rapport från Läkemedelsverket år 2011 en 

straffsats på böter eller högst ett års fängelse. Vid allvarligare fall kan fängelse uppgå 

till högst två år (23). 

 

1.9 Beställa illegala läkemedel 

I Italien gjordes en studie mellan december 2010 och januari 2011 för att undersöka den 

illegala branschen för internetapotek i flera steg med bland annat analys av 

internetapotekens webbsidor, leveransen av läkemedlen, läkemedelsförpackningarna 

och tabletterna. Forskarna i studien beställde fluoxetin, ett antidepressivt läkemedel, 

från flera olika illegala internetapotek med engelskt eller italienskt språk (24).  

 

Webbsidorna som studien beställde fluoxetin från hade aggressiv marknadsföring som 

”köp 2 betala för 1” på läkemedel som normalt är receptbelagda. Vissa av webbsidorna 
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(30 %) hade ingen information om riskerna av att ta fluoxetin, så som ökad risk för 

självmord i början av behandlingen. På en av webbsidorna fanns även en falsk 

certifiering för ”godkänt apotek” (24, 25).  

 

Av de beställda paketen kom 13 av 19 paket fram, vilket tyder på att sidorna ibland tar 

pengar från sina kunder utan att leverera varorna. De varor som kom fram hade ett 

medelvärde för leveranstid på 22 dagar (intervall på 13 – 41 dagar). Två paket stack 

dock ut en del med sina leveranstider. Det ena paketet tog 68 dagar och det andra 

paketet tog 83 dagar att komma fram. (24).  

 

När paketen levererats visade det sig att endast en av leveranserna innehöll information 

om läkemedlet. Tre paket kom med fler tabletter än vad som hade beställts och ett paket 

kom med två tabletter Viagra (läkemedel för potensproblem) extra som gåva för att 

forskarna i studien handlat hos dem, dock utan någon information om Viagra. Vid 

analys av tabletterna hittades viss orenhet, dock inte utanför europeiska farmakopéns 

gränser. I ett av läkemedlen hittades innehåll av styrene, ett ämne som är cancerogent. 

Hela denna studie visar riskerna med att handla på illegala internetapotek som att 

förlora sina pengar, få för lite information om läkemedlen, få för mycket läkemedel, få 

andra läkemedel än det man beställt, få vänta så pass länge på leverans att det kan bli 

farligt för kundens sjukdomstillstånd eller få i sig farliga substanser som kan orsaka 

andra hälsobesvär (24). 

 

1.10 Syftet 

Syftet med examensarbetet var att undersöka individers kunskap om symboler för 

godkända apotek samt hur en sådan märkning och andra faktorer påverkar deras val av 

apotek ur ett säkerhetsperspektiv. 
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2 Material och metod 

2.1 Frågeformuläret 

Ett elektroniskt frågeformulär på tio frågor (tabell I och bilaga A) togs fram för studiens 

syfte. Programvaran för frågeformuläret som användes var ”Google Forms”. 

Information gavs till respondenterna om studiens syfte och att det var helt frivilligt att 

svara på frågeformuläret. Respondenterna fick också information att de när som helst 

fick hoppa av under studiens gång utan någon motivering. Frågeformuläret 

kontrollerades, justerades och godkändes av handledaren innan det skickades ut. 

Frågeformuläret skickades ut via den sociala plattformen ”Facebook” genom studentens 

Facebook konto 2019-03-25 (måndag) klockan: 12:59. Direkt efter Facebook utskicket 

gjordes ett utskick genom studentens Snapchat (en social plattform) om att 

frågeformuläret kunde hittas på Facebook. Frågeformuläret hölls öppet till och med 

2019-03-31 (söndag) klockan: 21:42 
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Tabell I. Tabell över frågorna i frågeformuläret med tillhörande svarsalternativ till varje fråga. Frågeformuläret som fullständig 

form kan hittas i bilaga A. 

Frågor från frågeformuläret 

 

Svarsalternativ till frågorna 

Fråga 1: Hur gammal är du?  o 0–9 

o 10–19 

o 20–29 

o 30–39 

o 40–49 

o 50–59 

o 60–69 

o 70–79 

o 80–89 

o 90–99 

o 100+ 

 

Fråga 2: Vilket kön identifierar du dig med? 
 

o Kvinna. 

o Man. 

 

o Annat. 

o Vill inte definiera. 
 

Fråga 3: Har du någon gång handlat läkemedel på internet? 
 

o A. Ja. 

o B. Nej. 
 

Fråga 4: Om du svarat ja på fråga 3, har du handlat receptfria eller 

receptbelagda läkemedel? (Kryssa båda om du handlat båda typer). 

 

o A. Receptbelagt. 

o B. Receptfritt. 
 

Fråga 5: Om du svarat ja på fråga 3, hur vet du om ett internetapotek 

är godkänt av läkemedelsverket? (Svara flera om du använder flera) 

 

 

o A. Sett reklam. 

o B. Tips från en kompis/ Närstående. 

o C. Bedömer själv om sidan verkar säker. 

o D. Tänker inte så mycket på det. 

o E. Söker information om webbsidan på en annan 

webbsida (inte läkemedelsverket).  

o F. Söker information om webbsidan via 

läkemedelsverkets lista om godkända apotek. 

o G. Jag vet inte. 

o H. Det är oviktigt för mig. 
 

Fråga 6: Om du svarat ”E.” i fråga 5, skriv gärna vilken/vilka webb-

sida/sidor du använt. 

 
 

o (Fritextsvar) 

 

Figur 1: År 2009 presenterades denna logotyp framtagen av 

läkemedelsverket och skall finnas på alla apotek (även e-handel) 

som är godkända av läkemedelsverket för att förenkla för kunden 

om apoteket är godkänt. (OBS, detta frågeformulär är inte ett 

godkänt apotek). 

 

Fråga 7. Har du sett denna logotyp innan (figur 1)? (innan du såg 

den idag) 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

o A. Ja. 

o B. Nej. 
 

Fråga 8. Kände du till ungefär vad den innebär (figur 1)? (Innan du 

läste detta frågeformulär) 

 

o A. Ja. 

o B. Nej. 
 

Figur 2. En EU-version av den förra logotypen (figur 1) ser ut så 

här. Logotypen skall finnas på alla apotek i EU som säljer läkemedel 

via näthandel. Logotypen är länkad med läkemedelsverket för det 

specifika landet. På läkemedelsverket sida skall alla godkända 

apoteken finnas listade om de är godkända för försäljning av 

läkemedel. (OBS, detta frågeformulär är inte ett godkänt apotek). 

 
Fråga 9. Har du sett denna logotyp innan (figur 2)? (innan du såg 

den idag). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

o A. Ja. 

o B. Nej 
 

Fråga 10. Kände du till ungefär vad den innebär (figur 2)? (Innan du 

läste detta frågeformulär). 

 

o A. Ja 

o B. Nej 
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2.2 Analys av resultatet 

Svar på frågor analyserades via Google forms med beskrivande statistik. Resultatet 

analyserades och presenterades på gruppnivå så att inga enskilda kan identifieras.  

 

3 Resultat 

3.1 Studiepopulation 

Totalt besvarade 74 individer det utskickade frågeformuläret. Majoriteten av dessa var i 

åldrarna 20–29 år med ett deltagarantal på 56 (76 %). Resterande åldersgrupper kan ses 

i tabell II. Av respondenterna definierade 55 (74 %) individer sig som kvinnor, 17 (23 

%) som män och 2 (3 %) som annat.  

 
Tabell II. Tabell över åldersfördelningen på studiepopulationen i antal och procent. (n=74). 

Ålder 

 

Antal Procent 

 

10 – 19 år 

 

3 

 

4 

20 – 29 år 56 76 

30 – 39 år 4 5 

40 – 49 år 3 4 

50 – 59 år 4 5 

60 – 69 år 

 

4 5 

 

3.2 Respondenternas handel av läkemedel på internet 

På frågan som lyder: ”Har du någon gång handlat läkemedel på internet?” svarade 

majoriteten att de har handlat läkemedel på internet (figur 3). 

 

 
Figur 3. Cirkeldiagram över svarsfrekvensen för fråga 3 som lyder: ”Har du någon gång handlat 

läkemedel på internet?”. (n=74). 

 

Till frågan som lyder: ”Om du svarat ja på fråga 3, har du handlat receptfria eller 

receptbelagda läkemedel? (Kryssa båda om du handlat båda typer)” svarade majoriteten 

att de har handlat receptfria läkemedel på internetapotek medan resterande har antingen 

handlat både receptfritt och receptbelagt eller bara receptbelagt på internetapotek (figur 

4). 

Ja: n=43
(58%)

Nej: n=31
(42%)
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Figur 4. Ett venn diagram för resultatet från fråga 4 som lyder: ”Om du svarat ja på fråga 3, har du 

handlat receptfria eller receptbelagda läkemedel? (Kryssa båda om du handlat båda typer)”. Figuren är 

skapad genom webbsidan www.meta-chart.com. (n=44). 

 

3.3 Faktorer för att välja internetapotek från ett säkerhetsperspektiv 

På frågan som lyder: ”Om du svarat ja på fråga 3, hur vet du om ett internetapotek är 

godkänt av Läkemedelsverket? (Svara flera om du använder flera)” svarade majoriteten 

(n=21, 51 %) att de själva bedömer om en sida verkar säker. Näst vanligaste sättet att 

välja internetapotek är att välja ett internetapotek som respondenterna sett på reklam 

(n=17, 41 %). Tredje vanligaste svaret (n=10, 24 %) är att respondenterna inte tänker så 

mycket på om en sida är godkänd enligt Läkemedelsverket. Alla svaren på denna fråga 

kan ses i figur 5. 

 

 
Figur 5. Diagram över svarsfrekvensen på fråga 5 som lyder: ”Om du svarat ja på fråga 3, hur vet du om 

ett internetapotek är godkänt av Läkemedelsverket? (Svara flera om du använder flera)”. (n=41). 

 

Till frågan som lyder: ”Om du svarat ”E.” i fråga 5, skriv gärna vilken/vilka webb-

sida/sidor du använt” fick respondenterna fritt skriva vilka specifika webbsidor de 

använder för att kontrollera internetapotek. Här kom endast ett svar in som lyder:  

 

– ”Inte svarat E. Men när jag handlat från godkända på nätet har det varit dom som 

också har en fysisk butik”.  

17
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3.4 Symboler 
3.4.1 Svenska symbolen  

Majoriteten av respondenterna svarade att de hade sett den svenska symbolen (figur 1) 

förut (tabell III). En större majoritet av respondenterna svarade att de inte visste vad den 

svenska symbolen innebär (tabell III).  

 
Tabell III. Tabell över svar på fråga 7 och 8. (n=74).  

Frågor till Figur 1 Ja: antal (%) Nej: antal (%) 

 

 

Fråga 7: Har du sett denna 

logotyp innan (figur 1)? 

(Innan du såg den idag). 

 

 

44 (59) 

 

 

30 (41) 

Fråga 8: Kände du till 

ungefär vad den innebär 

(figur 1)? (Innan du läste 

detta frågeformulär). 

 

17 (23) 57 (77) 

 

3.4.2 EU-symbolen 

Majoriteten av respondenterna hade inte sett EU-symbolen (figur 2) förut (tabell IV). En 

större majoritet av respondenterna svarade att de inte visste vad EU-symbolen innebär 

(tabell IV). 

 
Tabell IV. Tabell över svar på fråga 9 och 10. (n=74). 

Frågor till Figur 2 Antal Ja (%) Antal Nej (%) 

 

 

Fråga 9: Har du sett denna 

logotyp innan (figur 2)? 

(Innan du såg den idag). 

 

 

16 (22) 

 

 

58 (78) 

Fråga 10: Kände du till 

ungefär vad den innebär 

(figur 2)? (Innan du läste 

detta frågeformulär). 

 

12 (16) 62 (84) 
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4 Diskussion 
Undersökningen visade att en majoritet av respondenterna hade sett den svenska 

symbolen för godkänt apotek från Läkemedelsverket. Dock var det en majoritet som 

inte visste vad den betydde. När det gäller EU-symbolen för godkänt internetapotek, 

visade sig att en majoritet av respondenterna varken hade sett den och ännu fler visste 

inte vad den betydde. Respondenterna i studien kontrollerar apotek på lite olika sätt 

såsom att göra en egen bedömning om internetapoteket verkar säkert eller att de har sett 

apoteket i någon form av reklam. För vissa var det dock inget de tänker på.  

 

4.1 Faktorer som påverkar val av apotek 

Faktorer för att välja internetapotek ur ett säkerhetsperspektiv är lite olika bland 

respondenterna. Ungefär hälften av respondenterna bedömde själva om sidan verkar 

säker. Att bedöma själv om ett internetapotek är säkert kan vara osäkert då flera illegala 

internetapotek använder exempelvis falska certifieringar och licenser på sina webbsidor 

(26). Näst vanligaste faktorn bland respondenterna för att välja internetapotek är genom 

att välja internetapotek som de sett från reklam. Reklam är tyvärr inte en säker källa för 

att välja godkända apotek då även illegala internetapotek använder sig av reklam för att 

marknadsföra sina webbsidor. Illegala internetapotek använder reklam på olika sätt som 

att köpa reklamplatser på sökmotorer, köpa reklamplatser på annonsnätverk som då 

sprider ut reklamen på flera olika webbsidor samt marknadsföring på sociala medier. En 

studie utredde sidor på Facebook som innehöll namn från en eller flera av de 20 

vanligaste läkemedlen i USA och fann att 17 % av sidorna var kopplade till illegala 

internetapotek (26). I en annan studie som tittade på Twitter-inlägg som filtrerats fram 

efter generiska namn på läkemedel visade att 45 000 Twitter-inlägg innehöll 

webbadresser till illegala internetapotek (27). Med andra ord kan reklam vara en osäker 

källa för att välja godkända apotek. Tredje vanligaste svaret från respondenterna var att 

de inte tänker så mycket på hur de väljer internetapotek. Att respondenterna inte tänker 

så mycket på det skulle kunna kopplas med andra studier som visar att hälsorelaterade 

risker med läkemedelskvalitét och receptkrav rankas sist hos apotekskunders risk-

uppfattning (26). Till fråga 6 i den aktuella undersökningen svarade en av 

respondenterna i fritext att hen använder sig av internetapotek som även har fysiska 

butiker. Det skulle kunna vara så att respondenterna inte struntar i om ett apotek är 

säkert utan följer samma princip som fritextsvaret. Med andra ord att respondenterna 

använder sig av apotekskedjor som de känner till och litar på sedan tidigare och därmed 

inte har behov av att kolla upp. Det skulle behövas mer forskning för att få en mer klar 

bild vilka faktorer som spelar roll hos individer vid val av internetapotek ur ett 

säkerhetsperspektiv. 

 

4.2 Symboler för godkänt apotek 

På fråga 7 hade 59 % uppgett att de sett den svenska symbolen för godkänt apotek 

(figur 1) förut. Detta tyder på att fler har sett den idag än vid jämförelse med en 

liknande fråga med texten ”Känner du till följande symbol?” från en rapport publicerad 

2015 av Läkemedelsverket där 31 % uppgav att dem kände igen symbolen. Orsaken 

varför resultatet skiljer sig mellan Läkemedelsverkets rapport jämfört med det aktuella 

frågeformuläret kan bero på två orsaker. Första orsaken kan vara att Läkemedelsverkets 

rapport hade en bättre spridning av studiepopulation jämfört med det aktuella 

frågeformuläret som framförallt bestod av yngre kvinnor. Den andra orsaken varför 

Läkemedelsverkets rapport har ett lägre resultat än det aktuella frågeformuläret kan bero 

på att Läkemedelsverkets rapport gjordes fyra år tidigare än det aktuella 

frågeformuläret, vilket gör att respondenterna i Läkemedelsverkets rapport inte haft lika 
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lång tid på sig att lära känna symbolen (28). I fråga 8 svarade 77 % att de inte kände till 

vad den svenska symbolen (figur 1) innebär. Det betyder att respondenterna har sett den 

svenska symbolen men förstår inte innebörden av den och därmed försämrar 

användningen av symbolen. 

  

I fråga 9 fick respondenterna se figur 2 som är EU-symbolen för godkända 

internetapotek. Här svarade en majoritet att de inte hade sett EU-symbolen förut och en 

ännu större majoritet svarade att de inte visste vad den innebär. Varför kunskapen är så 

låg angående EU-symbolen kan bero på flera orsaker som att symbolen fortfarande är 

relativt ny (skall finnas på alla internetapotek inom EU sedan 2015) och att den svenska 

symbolen är mer etablerad i samhället än EU-symbolen (12). Det kan också bero på att 

flera av respondenterna till studien inte handlat läkemedel på internet då symbolen 

endast kan hittas på internetapotek och inte fysiska apotek (13). Överlag är dock inte 

kunskapen så hög om dessa certifieringar, något som även kan ses i en artikel från USA 

om den amerikanska kvalitétscertifiering ”Verified Internet Pharmacy Practice Site” 

(VIPPS) skapad av ”National Association of Boards of Pharmacy” (NABP) där artikeln 

menar att kunskapen i USA behöver ökas för att certifieringarna ska kunna användas på 

ett effektivare sätt, något som också behövs i Sverige om man tittar på resultatet (10). 

 

4.3 Behov av ökad kunskap och verktyg 

Kunskapen om att kunna kontrollera internetapotek behöver ökas hos allmänheten då 

handeln genom internetapotek ökar och därmed riskerna som finns ifall personer 

kommer i kontakt med illegala internetapotek (9). Ett exempel på interventioner för att 

öka kunskapen hos allmänheten är att Läkemedelsverket skapar en kampanj för att öka 

allmänhetens kännedom om symbolerna men även riskerna med att handla på illegala 

internetapotek. Riskerna har Läkemedelsverket tagit upp tidigare med en kampanj som 

tog upp riskerna med illegala internetapotek genom att själva skapa ett eget falskt 

internetapotek (www.crimemedicine.com) och göra Tv-reklam för detta internetapotek 

(29).  

 

I USA finns ett annat sätt att kontrollera internetapotek förutom den amerikanska 

symbolen genom att använda domänen ”.pharmacy” som är framtagen av NABP. När 

en apotekskund vill kontrollera om ett apotek är godkänt enligt NABP-standard skriver 

apotekskunden in apotekets webbsida med domänen ”.pharmacy”. Exempelvis kan 

apotekskunden skriva in webbadressen ”www.cvs.pharmacy” som då tar kunden till 

CVS, ett internetapotek i USA. Ifall webbsidan inte är godkänd kommer inte 

apotekskunden in till webbsidan och därmed minskar risken att hamna på en illegal 

hemsida (26). Något liknande skulle kunna vara användbart i Sverige med exempelvis 

texten ”.apotek” för att minska risken för att svenska apotekskunder ska hamna på 

illegala internetapotek. 

 

4.4 Metoddiskussion 

Studiepopulationen bestod framförallt av yngre respondenter (20–29 år) och 

respondenter som identifierade sig som kvinnor. Resultatet kan därför inte generaliseras 

till befolkningen i stort. Ett exempel där detta kan ha påverkat resultatet är i fråga 4 där 

majoriteten av respondenterna svarade att de har handlat receptfria varor på 

internetapotek. Orsaken varför receptfritt är så pass mycket vanligare hos 

respondenterna än receptbelagt kan bero på att studiepopulationen i studien är yngre och 

därmed inte har receptbelagda läkemedel i samma utsträckning som äldre (30). 

 

http://www.crimemedicine.com/
http://www.cvs.pharmacy/
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Studien använde sig av ett så kallat bekvämlighetsurval genom att många av de som 

tillfrågades om att delta i undersökningen och kom i kontakt med undersökningen via 

Facebook kommer från studentens bekantskapskrets från farmaceutstudier och arbete på 

apotek. På grund av detta bekvämlighetsurval är det troligt att individer som har 

anknytningar till apoteksbranchen är överrepresenterade bland respondenterna. Detta 

kan ha påverkat resultatet då dessa individer kan ha mer kunskap inom området som 

examensarbetet tar upp än vad samhället har i stort. Det är alltså troligt att befolkningen 

i stort skulle ha ännu lägre kunskap om symbolerna än respondenterna i denna studie. 

 

I fråga 3 svarade 43 respondenter att de har handlat läkemedel på internet. Till fråga 3 

fick respondenterna svara tre följdfrågor ifall de har handlat läkemedel på internet. I två 

av dessa följdfrågor borde totalt 43 ha svarat, dock visade sig att 44 svarade i fråga 4 

och 41 i fråga 5. Med andra ord kom det in för mycket svar i fråga 4 och för lite i fråga 

5 vid jämförelse med fråga 3. Frågorna var inte reglerade genom programvaran och 

respondenterna kunde därför svara på frågorna oberoende av svaren från tidigare frågor. 

Det enda som skulle reglera ifall respondenterna behövde svara på frågorna var självaste 

frågorna i sig. Med andra ord stod det i vissa frågor att respondenterna behövde besvara 

frågan om de har besvarat en tidigare fråga, till exempel ”Om du svarade ”ja” i fråga 

3…”. Orsaken kan ha varit att vissa av respondenterna har missuppfattat frågorna eller 

råkat läsa fel och därmed svarat felaktigt. 

 

På fråga 4 upptäcktes ett fel av en respondent som kontaktade författaren efter att 8 

respondenter hade svarat på frågeformuläret. Felet var att respondenterna inte kunde 

kryssa i både ”receptfritt” och ”receptbelagt” utan kunde endast välja en av valen. 

Problemet åtgärdades direkt men kan ändå ha påverkat resultatet till en viss grad då 8 

respondenter inte fick chansen att svara på båda svaren. 

 

4.5 Framtida studier 

Eftersom undersökningen visade att många inte kontrollerar att apotek är godkänt vore 

det intressant att i framtida studier undersöka hur väl skyddade individer är som inte 

vill, kan eller vet hur man kontrollerar apotek. Ett skydd som dessa individer kan ha är 

ifall de använder sig av vissa sökmotorer såsom ”Google” för att hitta internetapotek. 

Googles sökmotor använder sig av algoritmer som söker och sorterar bort webbsidor 

som kan vara dåliga för användaren (31). Ett framtida arbete som vore intressant att se 

är hur effektiva dessa sökmotorers algoritmer är på skydda användarna från att hamna 

på illegala internetapotek. En frågeställning till ett sådant arbete skulle kunna vara ”Hur 

effektivt är skyddet från sökmotorers algoritmer för att skydda apotekskunder från att 

hamna på illegala internetapotek?”. 

 

5 Slutsats 
Examensarbetets slutsats är att majoriteten av respondenterna hade sett den svenska 

symbolen för godkända apotek men visste inte vad den innebär. EU-symbolen för 

godkända apotek hade få av respondenterna sett och ännu färre som visste vad den 

innebär. De vanligaste faktorerna för att välja internetapotek från ett säkerhetsperspektiv 

hos respondenterna var genom att de själva bedömde ifall ett internetapotek verkar 

säkert eller att de valde apotek som de tidigare sett från reklam. För vissa respondenter 

var det inte något dem hade tänkt på direkt. 
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Bilagor 

Bilaga A: Frågeformulär 

 



 

19 

 



 

20 

 



 

21 



 

22 



 

23 

 
  



 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linnéuniversitetet 
Kalmar Växjö 
Lnu.se 


