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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Generikareformen genomfördes i Sverige år 2002. Den ledde till ekonomiska besparingar för både 
samhället och allmänheten, på cirka 8 miljarder kronor per år. Enligt reformen och den svenska lagen (2002:160) 
är apoteken skyldiga att erbjuda generiskt utbyte d.v.s. byta ut originalläkemedel till billigare men likvärdigt 
generiskt läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånen. Både originalläkemedel och generika ska vara 
godkända som läkemedel, ha samma beredningsform och vara bioekvivalenta. De kan dock ha olika produktnamn, 
hjälpämnen, bipacksedel, utseende och har en annan leverantör. Studier visar att generiskt utbyte kan bidra till oro 
och leda en till negativ inställning hos kunder. För att minska risker med dubbelmedicinering, dålig följsamhet 
och biverkningar är det viktigt med anpassad information från farmaceuten angående generiskt utbyte. Den här 
studien lyfter fram kunder av arabiskt ursprung, en målgrupp som tidigare inte har studerats, för att undersöka 
deras åsikter och attityder om generiskt utbyte. 
Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur kunderna med arabisk bakgrund i Sverige upplever generiskt 
utbyte på apotek. Målet var att identifiera vilka eventuella problem som kan förekomma och att kartlägga vilka 
faktorer som påverkar deras syn på̊ generiskt utbyte.  
Metod: En enkätstudie som utfördes på två olika orter i Sverige under perioden 4–17 november 2019. 
Inklusionskriterier: Personer över 18 års ålder med arabisk bakgrund som hade förskrivna läkemedel vilka ingår i 
generiskt utbytbara grupper.  
Resultat: Av de 63 deltagarna som svarade på enkäten uppgav 89% att de accepterade att byta ut sina mediciner 
mot generiskt alternativ. Majoriteten av dem som accepterade utbytet uppgav att det fanns en arabisktalande 
farmaceut eller tolk på plats som förklarade innebörden av utbytet. Ingen deltagare fick information angående 
generiskt utbyte från läkaren, däremot uppgav hälften (49%) av deltagarna att de fick informationen från 
farmaceuten. Cirka hälften (49%) av deltagarna ansåg att de fick mycket bra information från farmaceuten medan 
40% av deltagarna ansåg att de fått varken bra eller dålig information. Två personer (11%) nekade till generiskt 
utbyte på grund av en annorlunda förpackning, skillnad i effekt eller kommunikationssvårigheter. Ingen deltagare 
visste att det fanns en gratis broschyr på arabiska angående genetiskt utbyte. Majoriteten (99%) ville gärna få en 
broschyr. I resultatet framkom det att 89% av deltagarna var nöjda med den totala upplevelsen kring generiskt 
utbyte.  
Slutsats: Studien visar att majoriteten (89%) var nöjda med generiskt utbyte. Det var på apotek som de flesta 
deltagarna fick information om generiskt utbyte och de accepterade utbytet efter de fick informationen på 
arabiska.  

 



  

 
ABSTRACT 

 

Background: The generic reform was implemented in Sweden in 2002, providing 
financial savings of approximately 8 billion Swedish crowns per year for both the 
society and the general public. According to the reform and the Swedish law (2002:160) 
pharmacies are required to offer customers a generic drug exchange. This means that the 
original prescribed medicine is substituted for a cheaper but equivalent generic 
alternative, which is covered by the drug reimbursement system. Both original medicine 
and generic must be approved as drugs and have the same form of preparation and be 
bioequivalent; however, they may have different product names, excipients, package 
leaflet, appearances and suppliers. Studies have shown that generic drug exchange can 
contribute to patient concerns and lead to a negative attitude in customers. In order to 
reduce the risks of double medication, poor compliance and side effects, it is important 
that information from the pharmacist regarding generic drug exchange is adjusted 
depending on the situation. This study highlights customers with an Arabic background, 
a target group that has previously not been studied, to examine their views and attitudes 
on generic drug exchange. 

The purpose: The purpose of this study was to examine how customers of Arabic 
descent experience generic drug exchange in pharmacies in Sweden. The aim was to 
identify which factors affect their view on generic drug exchange and identify any 
problems that may occur. 

Method: A survey study was conducted in two different cities in Sweden during the 
period 4th – 17th November 2019. Inclusion criteria: individuals of Arabic descent over 
the age of 18 years who had prescribed medicines that are part of the generically 
exchangeable groups. 

Results: Of the 63 participants who responded to the survey, 89% agreed on the 
replacement of their medication with a generic alternative. The majority accepted the 
generic substitution because there was an Arabic-speaking pharmacist or interpreter at 
the time of purchase who could explain the implication of the exchange. None of the 
participants received information about generic drug exchange from the doctor; 
however, half (49%) of the customers received information from the pharmacist instead. 
Half of the participants received very good information from the pharmacist, while 40% 
of the participants found that the information was neither good nor bad. Two individuals 
(11%) declined to exchange drugs because of different packaging, communication 
difficulties and a difference in the effect of the drugs. None of the participants knew 
about the existence of a free brochure in Arabic, containing information about generic 
drug exchange. The majority (99%) reported they wanted one. In summary, 89% of the 
participants were satisfied with their overall experience of generic drug exchange  

Conclusion: The study shows that the majority (89%) were satisfied with generic drug 
exchange. Most of the participants received the information about generic exchange in 
pharmacies and accepted the exchange after they received the information in Arabic. 
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INTRODUKTION 

 

Lagen om generika och läkemedelsförmåner  

Enligt lagen om läkemedelsförmåner (SFS 2002:160) är farmaceuter på apotek skyldiga 

att erbjuda generiskt utbyte. Det innebär att om varken förskrivare, farmaceut eller kund 

inte aktivt motsätter sig utbyte, ska farmaceut på apotek byta ut ett dyrare förskrivet 

originalläkemedel till ett billigare men likvärdigt generiskt läkemedel (kallad periodens 

vara). Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beräknat att generiskt utbyte 

ger staten en direkt besparing på 8 miljarder kronor per år (1). 

Lagen om läkemedelsförmåner (SFS 2002:160) beslutades av riksdagen under år 2002. 

Lagen infördes eftersom läkemedelskostnaden för receptförskrivna läkemedel var 20 

miljarder kronor och ökade med 10% per år under hela 90-talet (2). Ökningen berodde 

på att volymen av läkemedel hade ökat och på introduktionen av nya läkemedel. 

Eftersom man befarade att kostnader för läkemedel skulle fortsätta att öka, genomfördes 

generikareformen (3). 

 

Patenten på originalläkemedel  

Nya originalläkemedel har ett högre pris eftersom de är patentskyddade när de kommer 

ut på marknaden. Patent är en ensamrätt att utnyttja en uppfinning och innebär att ingen 

annan får tillverka, sälja eller importera den utan patenthavarens tillstånd. Ett patent ger 

ensamrätt i maximalt 20 år från det att en ansökan lämnas in (4). När patentet på ett 

originalläkemedel löper ut, får andra läkemedelsföretag rätten att producera och 

marknadsföra likartade generiska kopior av läkemedlet och då kan priset sjunka 

betydligt. Ett generiskt läkemedel kan säljas till ett lägre pris eftersom tillverkaren inte 

har några kostnader för forskning och utveckling (5). Generiska läkemedel är likvärdiga 

med originalläkemedel. Det generiska läkemedlet innehåller samma verksamma ämne 

som originalet och har därmed samma effekt men kan ha ett annat handelsnamn och 

komma ifrån en annan leverantör. De får även innehålla andra tillsatsämnen och därför 
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kan innehållet av färgämne variera, likaså kan konserveringsmedel, parfym och 

hjälpsubstanser avvika från originalläkemedlet (6). 

Företag som utvecklar den generiska produkten måste presentera en fullständig kemisk 

och farmaceutisk dokumentation till Läkemedelsverket. Dokumentationen innefattar 

farmakokinetiska data för att visa att läkemedlet har samma effekt och säkerhetsprofil 

som originalläkemedlet och därmed även är medicinskt likvärdigt och bioekvivalent (7). 

Flera patent gick ut samtidigt som reformen infördes. Patenten som släpptes var på 

några av de läkemedel som var orsaken till att både priserna och samhällskostnaderna 

ökade för läkemedel (8). 

Läkemedel som Zocord® och Cipramil® är exempel på originalläkemedel vars patent 

gick ut under det första året efter reformen. Det ledde till en besparing på sju miljarder 

kronor i läkemedelskostnaderna under perioden oktober 2002 till december 2005 (8). 

Humira® har länge varit världens bästsäljande receptbelagda läkemedel och såldes totalt 

i hela världen för 160 miljarder kronor och i Sverige för drygt en miljard kronor (9). 

Patentet för Humira® gick ut i oktober 2018 och Läkemedelsverket har godkänt fyra 

biosimilarer: Amgevita®, Imraldi®, Hulio® och Hyrimoz®. Samtliga ingår i 

högkostnadsskyddet och innebär en kostnadsbesparing på mer än 1 miljard varje år (10). 

 

Periodens vara 

Periodens vara är den läkemedelsförpackningen som har lägst pris och kan 

tillhandahållas av läkemedelsföretaget med en tillräcklig hållbarhet under hela månaden. 

Om ett läkemedelsföretag inte lyckas tillhandahålla ett läkemedel som ingår i en 

utbytesgrupp under prisperioden och läkemedlet blir restnoterat, kan de drabbas av en 

sanktionsavgift från TLV. Vid en eventuell restnotering av periodens vara tillåts 

försäljning av två reservalternativ (11). 

Periodens vara utses av TLV varje månad (9). TLV är en statlig myndighet som 

inrättades i samband med generikareformen år 2002 och har till uppgift att bestämma 

om ett läkemedel ska ingå i läkemedelsförmånen och under vilka villkor. Myndigheten 
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fastställer priser på de läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen. Läkemedelsverket 

bestämmer ifall ett läkemedel är bioekvivalent med ett originalläkemedel d.v.s. om det 

är en generika. TLV bestämmer senare vilka generiska läkemedel som ingår i 

utbytesgrupperna (11).  

När apoteken erbjuder sina kunder generiskt utbyte innebär det att apoteken erbjuder 

kunden ett terapeutiskt likvärdigt läkemedel med lägst pris den månaden (periodens 

vara) istället för det dyrare förskrivna läkemedlet. Vilka läkemedel som ingår i 

läkemedelsförmånen och vilket läkemedel som är utsett till periodens vara publicerar 

TLV på sin hemsida (12). 

 

Regler för utbyte av läkemedel på apotek 

En förskrivare kan motsätta sig utbytet på medicinska grunder, exempelvis om en 

patient är allergisk mot ett ämne i läkemedlet eller om det finns en ökad risk för 

dubbelmedicinering. 

En farmaceut kan motsätta sig utbytet av generika vid misstanke om att utbytet kan leda 

till en försämrad läkemedelsanvändning eller en betydande olägenhet för kunden, d.v.s. 

en bristande patientsäkerhet. Det är vanligt att farmaceuten motsätter sig utbyte om 

periodens vara saknar brytskåra. Vid ordination av delad tablett måste kunden kunna 

dela tabletten i två eller flera lika stora delar för att följa läkarens ordination. Ett annat 

exempel är när det finns en ökad risk för sammanblandning av mediciner på grund av 

till exempel synnedsättning. När farmaceuten har motsatt sig utbyte skall detta 

dokumenteras i expeditionsstödet. När en förskrivare eller farmaceut motsätter sig ett 

utbyte inkluderas hela kostnaden i högkostnadsskyddet (13). 

Eftersom apotek är skyldiga att erbjuda ett likvärdigt läkemedel som har det lägsta 

priset måste farmaceuten även uppmärksamma kunden om att utbytet sker. På 

doseringsetiketten ska det stå vilket läkemedel som är utskrivet och att det motsvarar det 

expedierade. Kunden kan också motsätta sig utbytet av sina läkemedel. Då får kunden 

betala prisskillnaden mellan det förskrivna läkemedlet och periodens vara. 

Mellanskillnaden ingår inte i högkostnadsskyddet. Om  kunden vill ha ett annat utbytbart 
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läkemedel än det förskrivna eller periodens vara så får kunden betala hela kostnaden för 

läkemedlet (1). 

 

Högkostnadsskydd  

Lagen om läkemedelsförmånen (2002:160) är ett skydd för patienter mot höga 

sammanlagda läkemedelskostnader. Alla personer som är bosatta eller anställda i 

Sverige har rätt till högkostnadsskyddet. Det innebär att en person inte behöver betala 

mer än 2 350 kronor för sina receptförskrivna läkemedel från  och med det första inköpet 

på apoteket och 12 månader framöver. De läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet 

subventioneras av staten via ett statsbidrag till regionerna (tidigare landstingen). De 

flesta receptförskrivna läkemedlen ingår i högkostnadsskyddet och blir därmed 

subventionerade. För att kostnaden ska ingå i högkostnadsskyddet får patienterna vid 

samma expeditionstillfälle hämta ut läkemedel som ingår i förmånen för högst 3 

månaders förbrukning. Om större mängder önskas får kunden betala fullt pris för den 

överskjutande delen (14). En viss mängd ska ha förbrukats innan patienten har rätt till 

ett nytt uttag inom ramen för högkostnadsskyddet. Ett nytt uttag inom 

högkostnadsskyddet kan göras tidigast när två tredjedelar av förbrukningstiden har gått 

från det tidigare uttaget (14–15). 

Förbrukningsartiklar som ingår i högkostnadsskyddet subventioneras helt om de är 

nödvändiga för läkemedelstillförsel eller egenkontroll av medicinering.  

För barn under 18 år gäller sedan år 2016 att hela läkemedelskostnaden subventioneras 

för läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen (14).  

Endast läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen kan bytas ut (10). TLV beslutar om 

vilka läkemedel som ska ingå i läkemedelsförmånen och försäljningspriset (15).  
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Generiskt utbyte i andra länder 

Generiskt utbyte finns i många europeiska länder och användningen varierar från land 

till land, delvis beroende på hur länge det generiska läkemedlet har funnits och på vilket 

sätt de subventioneras (16). 

I Norge begränsas utbytet av generiskt läkemedel vid långvariga behandlingar och när 

patientsäkerheten påverkas negativt på grund av förvirring när läkemedelsförpackningen 

har ett annat utseende. I Finland betalar kunden ingen merkostnad om kunden motsätter 

sig utbytet (11). I Danmark ingår det förskrivna läkemedlet i förmånen vid en 

prisskillnad av 5–20 danska kronor mellan det förskrivna läkemedlet och det 

subventionerade läkemedel som ingår i utbytet. Samma läkemedel lämnas ut varje gång 

om receptet är förskrivet med flera uttag (11,17). 

Enligt en marknadsanalys som TLV genomfört på ett tjugotal europeiska länder har 

Sverige, Danmark och Nederländerna lägst prisnivå på utbytbara läkemedel jämfört 

med övriga analyserade länder. Studien visade att läkemedelskostnaderna i snitt skulle 

ha varit ca 2,6 miljarder högre om Sverige hade samma genomsnittliga pris som de 

granskade länderna (11). 

I andra delar av världen förekommer generisk förskrivning. I Förenade Arabemiratet 

(UAE) har man lagstiftat att läkaren ska förskriva generiska läkemedlet. Detta för att 

hindra marknadsföring och förskrivning av specifika preparatnamn, något som gett 

läkare personlig vinning eller förmåner (18). Tidigare skrev läkaren ut handelsnamnet 

av ett särskilt fabrikat av ett läkemedel på sina recept istället för det generiska namnet. 

Farmaceutens roll har därmed utvecklats och nu har de bättre kontroll över utbudet och 

kostnaden av läkemedel. I UAE är alla medicinska produkter gratis för 

UAE-medborgare som har ett giltigt UAE-pass. Farmaceuten expedierar recept som 

förskrivits av sjukhusets läkare och delger kunden information och förklarar hur 

läkemedlet ska doseras (19). 
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För- och nackdelar med generiskt utbyte 

Det finns både för- och nackdelar med generiskt utbytet av läkemedel. Fördelen är att 

kostnaden för läkemedel i Sverige har minskat på grund av konkurrensen mellan olika 

tillverkare. Det har lett till billigare läkemedel för kunden och regionernas kostnad för 

läkemedel har därmed också reducerats sedan generikareformen, vilket i sin tur lett till 

att pengar används till att bekosta andra viktiga områden inom hälso- och sjukvård (20).  

Det finns rapporter som beskriver nackdelarna med generiskt utbyte. Det förekommer 

att kunder upplever en ökad oro för biverkningar i samband med utbytet. Om en kund 

inte förstår vad generiskt utbyte innebär finns det risk för exempelvis 

dubbelmedicinering och onödiga biverkningar. Detta betyder att farmaceuten måste vara 

medveten om riskerna och informera om generiskt utbyte (20).  

En undersökning visade att 70% av tillfrågade män och 56% av kvinnorna över 65 år, 

upplevde utbyte som problematiskt. De kände inte igen förpackningen, färgen på 

tabletten eller namnet på läkemedlet (21). 

 

Kommunikation kring läkemedel och god omvårdnad 

Enligt TLV har förskrivare och apotekspersonal en avgörande roll för att öka 

patientsäkerheten och förståelsen kring användningen av generiska läkemedel. 

Förskrivare har ansvar att informera patienterna om generiskt utbyte medan farmaceuter 

är skyldiga att upplysa kunder att ett generiskt utbyte kommer att ske och ansvarar för 

att säkerställa att kunderna kommer att använda läkemedlet på rätt sätt. Rätt information 

och kommunikation från farmaceuten bidrar till att förebygga felmedicinering och 

onödiga biverkningar (22). 

God omvårdnad innebär att patienter och apotekskunder bemöts av hälso- och 

sjukvårdspersonal efter sina unika förutsättningar och garanteras en god och säker vård 

utifrån sina behov och den aktuella situationen . Farmaceuter har ett ansvar att lämna 

information till kunden men kan bemötas av många kommunikationshinder. Vissa 

kommunikationshinder är verbala medan andra är icke-verbala. Med verbal 
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kommunikation menas språkets användning i muntlig och skriftlig form. Icke-verbal 

kommunikation består bland annat av gester, ansiktsuttryck, kroppsspråk, röstvolym och 

tonfall. Kommunikationen kan vara nedsatt på grund av olika orsaker, till exempel 

språksvårigheter, hörselnedsättning eller psykisk funktionsnedsättning. Oftast måste 

farmaceuten ta hänsyn till en eller flera av dessa olika orsaker och anpassa sin 

information vid expediering av recept (23).  

Kommunikation med patienter är viktigt därför kan tolk vara en väsentlig person att 

anlita vid kommunikation med patienter som inte talar svenska för att underlätta 

kommunikation mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patient enligt 

förvaltningslagen (1986:223)  (23). 

 

Information och hälsolitteracitet 

Farmaceuter måste anpassa rådgivning om användningen av generika och andra 

läkemedel till befolkningens varierande kunskap om hälsa. Begreppet hälsolitteracitet 

handlar om individers förmåga att förvärva, värdera och bearbeta information för att 

kunna bibehålla eller förbättra sin hälsa. Det finns individer som har hög 

hälsolitteracitet, vilket innebär att individen kan förstå instruktioner,  fylla i formulär och 

använda läkemedel enligt föreskrift. Om dessa förmågor saknas bedöms hälsolitteracitet 

som låg, vilket  medför sämre följsamhet till medicinska instruktioner, mindre 

användning av preventiva åtgärder och ökad risk för medicinska misstag. Studier visar 

att låg hälsolitteracitet är vanligare i vissa grupper, till exempel invandrare, äldre, 

interner och personer med kort utbildning som har svårare att göra bedömningar och ta 

beslut om sin hälsa (24).  
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Rådgivning om läkemedel och kulturella skillnader 

Kultur beskriver en grupp människors värderingar, regler, uppfattningar och normer. 

Det finns ett samband mellan kulturell bakgrund och inställning till läkemedel. I 

Storbritannien genomfördes en studie för att undersöka vilket förtroende studenter har 

för läkemedel. I studien deltog studenter som antingen hade en asiatisk eller europeisk 

bakgrund. Studenterna av asiatisk kulturell bakgrund uttryckte mer negativa åsikter om 

medicinering än de med en europeisk kulturell bakgrund. Studenterna med asiatisk 

kulturell bakgrund var betydligt mer benägna att uppleva läkemedel som skadligt, 

beroendeframkallande och ansåg att användningen av läkemedel bör undvikas. Studien 

visade att ens kulturella bakgrund påverkar inställningen till ordinerade läkemedel och 

en ökad oro kunde påvisas hos studenterna med asiatisk bakgrund efter att man 

kontrollerat för variabler som utbildning, tidigare erfarenhet av att ta ordinerad medicin, 

ålder och kön (25). Studien visar att det är viktigt för hälso- och sjukvård att anpassa 

patientinformation angående läkemedel till grupper med en annan kulturell bakgrund 

(26). 

Kulturella och språkliga hinder gör det svårare att kommunicera med människor som 

kommer från andra länder och behärskar lite eller inte alls det nya språket. Vid verbal 

kommunikation stämmer en direkt översättning av modersmålet oftast inte med 

uttryckssättet i det nya språket. Även den icke-verbala kommunikationen uppfattas på 

olika sätt beroende på ens kulturella bakgrund. Detta kan bidra till svårigheter att förstå 

budskapet för både patienten och vårdpersonalen (27). 

I en norsk studie undersöktes vikten av god kommunikation mellan apotekspersonalen 

och utländska apotekskunder. Resultat från studien visade att 

kommunikationssvårigheter med apotekskunder som hade dåliga språkkunskaper ledde 

till att de fick mindre information. Språkhinder ledde till att kunderna fick otillräcklig 

service på apoteket, trots att apotekspersonalen ansåg att utländska kunder var i stort 

behov av läkemedelsrådgivning. Anhöriga eller vänner agerade som tolk för att 

förmedla informationen och detta påverkade vad kunderna fick för information (28). 

Enligt studien var det utmanande för apotekspersonalen att på ett korrekt sätt upplysa 

och försäkra sig att utländska kunder tog läkemedel på rätt sätt och därför undersöker 
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den här studien hur en mindre grupp av utländska apotekskunder i Sverige upplever 

information de får från farmaceuter och deras attityd till generiskt utbyte.  

 

SYFTE 

Syftet med studien var att undersöka hur kunder med arabisk bakgrund i Sverige 

upplever generiskt utbyte på apotek. Målet var att identifiera vilka eventuella problem 

som kan förekomma och att kartlägga vilka faktorer som påverkar deras syn på̊ 

generiskt utbyte. 
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MATERIAL OCH METOD 

En enkätundersökning genomfördes under två veckors tid i november 2019. Målet var 

att samla in sammanlagt 50 enkätsvar. 

 

Urval av respondenter 

Datainsamlingen genomfördes genom utdelning av enkäter. De medverkande i studien 

tillfrågades om att delta i enkätundersökningen och rekryterades på två 

öppenvårdsapotek i landet. Efter godkännande från apotekscheferna för att utföra 

undersökningen, delades  enkäterna ut av farmaceuterna till kunder som hämtade 

utbytbara läkemedel. Deltagarna informerades skriftligt på svenska och arabiska om 

studiens syfte. Att del ta i studien var både frivilligt och anonymt (29). 

Kunderna fick svara på frågorna på plats direkt efter farmaceuten iordningsställde deras 

recept. Kunden hade möjligheten att fråga om oklarheter både på svenska och arabiska. 

Enkäten samlades in efter att expeditionen var klar.  

 

Inklusionskriterier 

Personer över 18 års ålder med arabisk bakgrund som hade förskrivna läkemedel vilka 

ingår i generiskt utbytbara grupper.  

 

Exklusionskriterier 

Personer under 18 års ålder som inte har en arabisk bakgrund eller var ombud (någon 

som hämtade ut förskrivet läkemedel till någon annan person), exkluderades från att 

delta i studien.  
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Bortfall  

De kunder som uppfyllde inklusionskriterierna men som inte gav sitt samtycke till 

deltagande skulle noteras på en bortfallslista där både ålder och kön noteras. 

 

Enkäternas utformning 

Denna studie är en attitydundersökning (30). Enkäten bestod inledningsvis av skriftlig 

information till kunden om vem som utför undersökningen, studiens syfte och att 

medverkandet sker frivilligt och anonymt (Bilaga 1). 

Enkäten innehöll både öppna och slutna frågor. Enkäten började med bakgrundsfrågor 

om kundens ålder, kön, utbildning och språk. Därefter följde frågor angående om de 

hade fått information från apotekspersonal eller läkare angående generiskt utbyte och 

kvaliteten på informationen. Därefter följde frågor om utbytet av läkemedel på apotek. I 

enkäten ingick flersvarsfrågor där svarsalternativen utformades som bedömningsskalor 

av Likert typ. Likertskala mäter olika attityder eller beteenden hos respondenten och 

mäts genom olika sifferskalor. Svarsalternativen graderades av respondenten (31).  

I enkäten fanns utrymme för kunden att lämna egna kommentarer ifall det inte fanns 

något svarsalternativ som överensstämde med deras åsikter.  En enkät på arabiska fanns 

som hjälpmedel. Kunderna kunde använda den som referens när de inte förstod frågorna 

som var på svenska (Bilaga 2). 

 

Validering av enkät 

Pilotundersökningen av enkäten gjordes innan studien påbörjades och genomfördes 

genom att testa enkätens läsbarhet på arbetskollegor och åtta personer som nyligen 

hämtat receptbelagda läkemedel på ett annat apotek i landet. Resultatet tydde på att det 

inte fanns oklarheter och därmed behövde enkätens innehåll inte ändras. 
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Databehandling och analys 

Enkätsvaren samlades in på papper och registrerades i Microsoft Excel för att bearbetas 

genom pivotering av tabellerna för beräkningar och för att sammanställa resultat. 

Undersökningen resulterade i 63 besvarade enkäter. Pilotenkäterna var inte inkluderade. 

För statistiska beräkningar användes Chi 2-testet för att säkerställa  om det fanns samband 

mellan olika variabler (kön, ålder, utbildning, språkkunskaper och generiskt utbyte). 

Signifikansnivån p >0,05 betraktades som statistiskt signifikant (32). 
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RESULTAT 

Totalt delades 63 enkäter ut till kunder som hämtade ut läkemedel på ett 

öppenvårdsapotek. Alla deltagare tackade ja till att medverka i undersökningen. 51% av 

svarande var män, 49% var kvinnor. Svarsfrekvensen var 100%. Mer än hälften av 

respondenterna var äldre än 45 år. Medelåldern för deltagarna var 50,2 år. Ålders- och 

könsfördelning framgår av tabellen nedan (Tabell I).  

Tabell I. Ålders- och könsfördelning för respondenter som medverkade i 
undersökningen. Andel deltagare presenteras i procent (%).  

Åldersgrupp Kvinna Man Totalt 

18–24 0 1 (3%) 1 (1,5%) 

25–44 8 (26%) 5 (16%) 13 (21%) 

45–64 23 (74%) 25 (78%) 48 (76%) 

65–74 0 1 (3%) 1 (1,5%) 

75 år eller äldre 0 0 0 

Totalsumma 31 (100%) 32 (100%) 63 (100%) 

 

52% av kvinnorna respektive 28% av männen hade som högst grundskoleutbildning. 

Andelen, 38% av kvinnorna respektive 62% av männen hade som högst 

gymnasieutbildning. Andelen med universitet/högskola utbildning var jämnt fördelat 

mellan könen. Det fanns inget statistiskt samband mellan variablerna utbildning och kön 

i den här studien (Chi2 = 3,94512, p >0,05). Det fanns inget statistiskt samband mellan 

variablerna utbildning och generiskt utbyte (Chi2 = 1,071541: p >0,05). I tabell II 

framgår utbildningsnivå i förhållande till kön. 

Tabell II. Utbildningsnivå i förhållande till kön i studien. 

Högsta utbildningen Kvinna Man Totalt 

Grundskola 16 (52%) 9 (28%) 25 (40%) 

Gymnasium 12 (38%) 20 (62%) 32 (51%) 

Universitet/högskola 3 (10%) 3 (10%) 6 (9%) 

Totalsumma 31 (100%) 32 (100%) 63 (100%) 
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Respondenternas modersmål var arabiska men deras språkkunskaper i svenska var 

olika. Mer än hälften hade grundläggande kunskaper, vilket motsvarade 54% av 

respondenterna medan 37% av de som deltog i studien hade dåliga kunskaper i svenska. 

Det fanns inget statistiskt samband mellan språkkunskaper och könen i den här studien 

(Chi2 = 2,94599, p >0,05). I tabell III framgår deltagarnas språkkunskaper i svenska i 

förhållande till kön. 

Tabell III. Språkkunskaper i svenska i förhållande till kön för de respondenter som 
besvarade enkäten. 

Kundernas språkkunskaper i 

svenska Kvinna Man Totalt 

Flytande 0 0 0 

Mycket goda kunskaper 0 1 (3%) 1 (1,5%) 

Goda kunskaper 1 (3%) 4 (13%) 5 (8%) 

Grundläggande kunskaper 18 (58%) 16 (50%) 34 (54%) 

Dåliga kunskaper 12 (39%) 11 (34%) 23 (36,5%) 

Totalsumma 31 (100%) 32 (100%) 63 (100%) 

 

Alla respondenter angav att de inte blev informerade av läkaren att det förekom 

generiskt utbyte på apotek av de förskrivna läkemedeln. Resultaten presenteras i tabell 

VI.  

Tabell VI. Antal deltagare som har fått information om generiskt utbyte av läkaren. 

Angav läkaren information om 

generiskt utbyte? Kvinna Man Totalt 

Ja 0 0 0 

Nej 31 (50%) 32 (50%) 63 (100%) 

Totalsumma 31 (100%) 32 (100%) 63 (100%) 
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Samtliga respondenter som svarade på enkäten ansåg att informationen de fått från 

förskrivaren om generiskt utbyte var mycket dåligt. Resultat presenteras i tabell V. 

Tabell V. Respondenternas åsikter om hur informationen från förskrivaren om generiskt 
utbyte har varit. 

Hur har informationen från läkaren 

varit? Kvinna Man Totalt 

1. Mycket bra 0 0 0 

2. Bra 0 0 0 

3. Varken bra eller dåligt 0 0 0 

4. Dåligt 0 0 0 

5. Mycket dåligt 31 (50%) 32 (50%) 63 (100%) 

Totalsumma 31 (100%) 32 (100%) 63 (100%) 

 

Andelen respondenter som fått information om generiskt utbyte av farmaceuten var  

49% däremot angav 51% att de inte fick information. Resultat presenteras i tabell VI. 

Tabell VI. Antal deltagare som har fått information om generiskt utbyte av 
farmaceuten. 

Angav farmaceuten information om 

generiskt utbyte? Kvinna Man Totalt 

Ja 17 (55%) 14 (44%) 31 (49%) 

Nej 14 (45%) 18 (56%)  32 (51%) 

Totalsumma 31 (100%) 32 (100%) 63 (100%) 
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49% av respondenter ansåg att de fick mycket bra information om generiskt utbyte från 

farmaceut på apoteket medan 40% ansåg att informationen var varken bra eller dålig, 

resterande 11% ansåg att det var dåligt. Resultat presenteras i tabell VII. 

Tabell VII. Respondenternas åsikter om hur informationen om generiskt utbyte från 
farmaceuten har varit. 

Hur har information från farmaceuten 

varit? Kvinna Man Totalt 

1. Mycket bra 17 (55%) 14 (44%) 31 (49%) 

2. Bra 0 0 0 

3. Varken bra eller dåligt 10 (32%) 15 (47%) 25 (40%) 

4. Dåligt 4 (13%) 3 (9%) 7 (11%) 

5. Mycket dåligt 0 0 0 

Totalsumma 31 (100%) 32 (100%) 63 (100%) 

 

Totalt var det 89% av respondenterna som valde att acceptera generiskt utbyte av 

läkemedel medan 3% valde att inte acceptera utbytet. Resterande 8% visste inte att ett 

generiskt utbyte var utfört. Det fanns inget statistiskt samband mellan generiskt utbyte 

och kön i den här studien (Chi2 = 0,18417, p >0,05). Resultat presenteras i tabell VIII. 

Tabell VIII. Antal respondenter som har accepterat respektive inte accepterat generiskt 
utbyte. 

Blev utbytet accepterad? Kvinna Man Totalt 

Ja 28 (90%) 28 (87,5%) 56 (89%) 

Nej 1 (3%) 1 (3%) 2 (3%) 

Visste inte om att utbytet är utförd 2 (7%) 3 (9,5%) 5 (8%) 

Totalsumma 31 (100%) 32 (100%) 63 (100%) 
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Utöver enkätens svarsalternativ kunde deltagarna lämna övriga kommentar. Fem 

personer svarade att de inte visste att ett utbyte till generika hade blivit utfört. Trots det, 

angav de att det var inga problem eftersom de ansåg att det var ingen skillnad i effekt 

eller att de kände igen utbytet mellan olika fabrikat från sitt hemland (Bilaga 3). 

Majoriteten av respondenterna tackade ja till ett generiskt utbyte. Eftersom de fick ange 

flera svar på varför de gick med på utbytet, överstiger totalsumman av orsaker det totala 

antalet personer som svarade. Andelen, 60% av kvinnorna och 56,5% av männen 

svarade att de var bekväma med bytet, och 37% av kvinnorna respektive 43,5% av 

männen ansåg att det är ingen skillnad i effekt. Endast 3% uppgav att anledningen till 

bytet var av ekonomiska skäl. Resultat presenteras i tabell IX. 

Tabell IX. Tabellen visar orsaker till att respondenterna har accepterat generiskt utbyte. 

Orsaker till utbytet Kvinna Man Totalt 

Ekonomiska skäl 2 (3%) 0 2 (2%) 

Jag är bekväm med utbytet  29 (60%) 26 (56,5%) 55 (58%) 

Ingen skillnad i effekt 18 (37%) 20 (43,5%) 38 (40%) 

Bra för samhället 0 0 0 

Totalsumma 49 (100%) 46 (100%) 95 (100%) 

 

Utöver enkätens fasta svarsalternativ kunde deltagarena i fritext exemplifiera andra 

orsaker. 39 personer angav att de accepterade utbytet för att det fanns någon som kunde 

tolka till arabiska eller en farmaceut som kunde tala både arabiska och svenska på 

apoteket. En annan orsak var att de inte visste att de kunde neka till utbytet (Bilaga 4). 

Två respondenter tackade nej till ett generiskt utbyte. De nämnde olika orsaker bland 

annat: att de inte kände igen förpackningarna, att det fanns en skillnad i effekt eller att 

de hade kommunikationssvårigheter (språk). Resultat presenteras i tabell X. 
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Tabell X. Orsaker till att respondenterna inte har accepterat generiskt utbyte.  

Orsaken till nekat utbyte Kvinna Man Totalt 

Känner inte igen namnet på läkemedel 0 0 0 

Känner inte igen förpackningen 0 1 1 

Risk för nya biverkningar efter utbytet 0 0 0 

Förväxla medicinerna 0 0 0 

Tror att generiska är förfalskade läkemedel 0 0 0 

Skillnad i effekt 1 0 1 

Inte bekväm med utbytet 1 0 1 

Kommunikationshinder (Språk) 0 1 1 

Totalsumma 2 2 4 

 

Alla deltagare fick besvara en fråga som handlade om priskänslighet. Endast 14 kvinnor 

respektive 20 män besvarade denna fråga. Resultatet presenteras i tabell XI. 

Tabell XI. Antal respondenter som skulle tänka sig att betala för att slippa generiskt 
utbyte. 

Kostnaden som kunden vill betala 

för att slippa generiskt utbyte?    Kvinna Man Totalt 

0 kr 13 (93%) 18 (90%) 31 (91%) 

1 - 50 kr 1 (7%) 2 (10%) 1 (9%) 

51 - 100 kr 0 0 0 

101 - 500+ kr 0 0 0 

Totalsumma 14 (100%) 20 (100%) 34 (100%) 

 

Respondenterna fick en fråga om det fanns ett särskilt läkemedel som de var mer villiga 

att betala för att inte byta än andra. Det var tre män som valde att inte svara på den 

frågan. 100% av kvinnorna respektive 96% av männen svarade nej. En man svarade att 

han inte vill byta sin hjärtmedicin. Resultatet presenteras i tabell XII 
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Tabell XII. Antal respondenter som är villiga att byta/ inte byta något särskilt 
läkemedel. 

Finns ett läkemedel som inte får 
bytas ut? Kvinna Man Totalt 

Nej 31 (100%) 26 (96%) 57 (98%) 

Ja  0 1 (4%) 1 (2%) 

Totalsumma 31 (100%) 27 (100%) 58 (100%) 

  

Respondenterna fick besvara en fråga angående deras totala upplevelse av det generiska 

utbytet. 97% av kvinnorna respektive 81% av männen uppgav att de var nöjda. Medan 

en kvinna (3%) respektive 19% av männen uppgav att de var missnöjda. Resultatet 

presenteras i tabell XIII. 

Tabell XIII. Respondenternas totala upplevelse av det generiska utbytet 

Total upplevelse Kvinna Man Totalt 

Nöjd 30 (97%) 26 (81%) 56 (89%) 

Missnöjd 1 (3%) 6 (19%) 7 (11%) 

Totalsumma 31 (100%) 32 (100%) 63 (100%) 

 

Respondenterna visste inte att det fanns broschyrer på arabiska om generiskt utbyte. 

Alla kvinnor ville gärna få en, detta gällde även 97% av männen. Endast en man ville 

inte få en broschyr när han blev erbjuden en. Resultatet presenteras i tabell XIV. 

Tabell XIV. Antal respondenter som visste respektive inte visste att det finns 
broschyrer på arabiska om generiskt utbyte. 

Visste du att det finns broschyrer på 

arabiska om generiskt utbyte? Kvinna Man Totalt 

Ja, jag visste om det och har fått broschyren 

från apoteket 0 0 0 

Nej, jag visste inte och vill gärna få en 31 (100%) 31 (97%) 1 (98,5%) 

Nej, jag visste inte och vill inte få en 0 1 (3%) 1 (1,5%) 

Totalsumma 31 (100%) 32 (100%) 63 (100%) 
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DISKUSSION 

 
Metoddiskussion 

En enkätundersökning om kundernas attityd angående generiskt utbyte utfördes för 

denna studie. Den här typen av undersökning valdes på grund av att många svar kunde 

samlas in på kort tid och att respondenterna kunde få samma typ av frågor ställda till 

dem. 

Det var många frågor som besvarades med “ja”, “nej” eller hade flera svarsalternativ. 

Detta kunde möjligen påverka kundernas val, exempelvis att de tvingas välja ett svar 

som de inte höll med om på grund av att det inte fanns ett alternativ som passade dem, 

därför fanns det utrymme för övriga kommentarer på slutet. 

Det är svårt att dra några generella slutsatser på grund av en rad olika begränsningar i 

studien, exempelvis rekryteringen av deltagarna. Farmaceuterna fick i första hand utgå 

från kundernas efternamn eller utseende. På grund av detta var det svårt för 

farmaceuterna att veta om inklusionskriterierna stämde innan kunderna blev frågade om 

de hade en arabisk bakgrund, vilket innebär de kunde ha missat att fråga några kunder.  

Kommunikation mellan kund och farmaceuterna var den största utmaningen under 

rekryteringen. Farmaceuterna frågade till exempel kunder med språksvårigheter om 

deltagande på svenska men trots det gick det bra för dessa kunder att förstå vad 

undersökningen innebar och tackade ja till att delta i studien. 

En orsak som möjligtvis påverkade resultaten kan vara att farmaceuterna gav ut mycket 

bra information angående generiskt utbyte till kunden under deras deltagande. En annan 

orsak som kan ha påverkat studiens resultat var att farmaceuterna rekryterade kunder 

som uppfattades vara vänliga och med en positiv inställning till generiskt utbyte. Det är 

även möjligt att kunden inte var bekväm med att lämna sina åsikter till den 

expedierande farmaceuten för att de inte ville missuppfattas. Det gör att resultaten från 

studien inte kan appliceras på hela befolkningen. 
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Resultatdiskussion 

Målet med undersökningen var att identifiera vilka eventuella problem som kan 

förekomma och att kartlägga vilka faktorer som påverkar kundernas syn på generiskt 

utbyte. 

Alla respondenter hade arabiska som modersmål men deras språkkunskaper i svenska 

var olika. Enligt tabell III kunde ingen kund tala flytande svenska men mer än hälften 

(54%) hade grundläggande kunskaper och 36% av respondenterna hade dåliga 

kunskaper i svenska. Det påverkade troligen hur de upplevt och förstått informationen 

om generiskt utbyte på apoteket. 

Alla som deltog i undersökningen svarade att de inte blev informerade om generiskt 

utbyte av sin läkare trots att läkaren har som ansvar att ge  information till patienten om 

att läkemedlet, som förskrivits, på receptet kan komma att bytas ut på apoteket (33). 

Den här studien kunde inte påvisa om information från läkaren skulle bidra till att fler 

kunder väljer att byta ut sina förskrivna läkemedel mot generika men det är påvisat 

sedan tidigare att när patienterna får information om generiska läkemedel från sin läkare 

bidrar detta till ökad patientsäkerhet, ökad tillit, följsamhet och leder till ett högre 

förtroende hos patienterna (34). 

49% av deltagarna angav att de fick informationen om generiskt utbyte först på apoteket 

Det tyder på att farmaceuters roll är av stor betydelse när det gäller att bidra till att öka 

patientsäkerheten, genom att förklara för kunden om det rätta sättet att använda sina 

läkemedel vid generiskt utbyte. 

Resultatet i tabell VII är jämförbara med en tidigare studie där 64% av kunderna 

upplevde att de fick mycket bra information, respektive 29% som ansåg att de fick bra 

information och resterande 8% som uppgav att de fått bristfällig information om sitt 

läkemedel och det generiska utbytet på apoteket (35). Farmaceuterna har en skyldighet 

att upplysa kunden om att ett generiskt utbyte kommer att ske (SFS 2002:160, § 21). 

Trots det, hade 8% av deltagarna påstått att de inte visste att utbytet hade skett och att de 

inte fått adekvat information från farmaceuten. Detta bör inte förbises för att detta kan 

tyda på att kommunikationsbrist mellan ett fåtal farmaceuter och kunder existerar. Utan 
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kommunikation är ingen typ av samarbete möjlig, vilket i sin tur kan leda till en 

försämrad kundattityd angående, till exempel, generiskt utbyte. 

Att en stor andel av respondenterna accepterade generiskt utbyte berodde på att det, vid 

samma tillfälle eller vid tidigare tillfällen, fanns en farmaceut som talade arabiska och 

förklarade för dem hur systemet för generiskt utbyte är uppbyggt. Detta ledde till att de 

flesta blev bekväma med utbytet. 

Kommunikation mellan farmaceuten och kunden vid generiskt utbyte är en 

tvåvägsprocess där utbytet av information via tal, skrift eller tecken är väsentligt (36). 

Broschyrerna är ett exempel på skriftlig kommunikation. Broschyrerna som användes i 

studien finns på olika språk, kan skrivas ut från läkemedelsverkets hemsida och kan 

läggas fram på varje apotek. Dessa broschyrer skulle kunna hjälpa farmaceuter vid 

kommunikation med kund och ge kunden en möjlighet att förstå vad som kommer att 

ske och vilka val man har vid expediering av läkemedel. 

Ingen av respondenterna visste att det fanns broschyrer från läkemedelsverket på 

arabiska som berättar om generiskt utbyte men 99% ville gärna få en. I samband med 

detta delades broschyrerna ut för alla som ville läsa mer om generiskt utbyte och många 

kom även efteråt tillbaka och berättade hur bra det var att få en.  
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SLUTSATS 

 

Helhetsbilden om generiskt utbyte är komplicerad och mer än hälften av deltagarna i 

den här studien hade svårt att förstå vad det innebar, därför är det viktigt att apotek har 

broschyrer tillgängliga på plats. Broschyrerna berättar kortfattat vad generiskt utbyte 

innebär och vilka alternativ som finns att välja mellan. Den viktigaste fördelen är att 

broschyrerna är på arabiska. 

Farmaceuter är skyldiga att lämna informationen om generiskt utbyte men det kan bli 

svårt när kunder har kommunikationssvårigheter. Därför är det viktigt att farmaceuter 

försöker förmedlar informationen på ett så tydligt sätt som möjligt. När kunder vet att 

det är samma läkemedel som de brukar använda men att det kan se annorlunda ut från 

gång till gång, kan den här vetskapen förebygga fel- och dubbelmedicinering.  

Studien visar att övervägande delen av apotekskunder som deltagit i denna studie 

accepterade generiska preparat och är nöjda med utbytet. En stor del visste dock inte att 

de fick neka till utbytet och få det önskade läkemedlet genom att betala merkostnaden, 

förrän de fick en förklaring från en farmaceut som talade arabiska. 

För att underlätta farmaceutens arbete vid generiskt utbyte bör läkaren lämna 

information om att läkemedlet kan bytas ut på apoteket, främst vid de fallen där det 

finns en tolk på plats. Detta påverkar möjligtvis inte kundens beslut men det kan ge dem 

en bättre förståelse av innebörden av generiskt utbyte. Det behövs flera studier som 

fokuserar på förskrivare och deras attityd till generiskt utbyte. 

Det har tidigare nämnts orsaker som kan ha påverkat resultatet av den här studien därför 

kan resultetet inte generaliseras. En annan orsak är att undersökningen utfördes på 

väldigt kort tid (två veckor) och endast i två mindre orter. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

FRÅGEFORMULÄR TILL KUNDINTERVJU OM GENERISKT UTBYTE PÅ 
APOTEK 2019 
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Bilaga 2 

FRÅGEFORMULÄR TILL KUNDINTERVJU OM GENERISKT UTBYTE PÅ 
APOTEK 2019 (ARABISKA) 
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Bilaga 3 

Övriga kommentar 

● “Jag har inte fått information om generiskt utbyte på apoteket men jag har inga 

problem ändå för att det är ingen skillnad i effekt.” 

● “Jag har inte fått information om generiskt utbyte på apoteket men jag har inga 

problem ändå för vi har haft också olika fabrikat i mitt hemland.” 
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Bilaga 4 

Andra orsaker till att respondenterna har accepterat generiskt utbyte. 

● “För att jag fick information om generiskt utbyte tidigare från en medarbetare 

som jobbade på apoteket” 

● “För att jag fick information om generiskt utbyte när jag skulle hämta mina 

läkemedel och hade min son/dotter med mig som kunde tolka till arabiska för 

mig.” 

● “Jag är bekväm för att jag har fått information om generiskt utbyte från 

farmaceuten som kunde tala arabiska.” 

● “Jag har en släkt som har tolkat och sagt till mig vad generiskt utbyte innebär 

och om jag vill acceptera eller inte.” 

● “Jag accepterade för jag vet ungefär hur systemet för generiskt utbyte är 

uppbyggd och varför” 

● “Jag visste inte att jag kunde neka till utbytet och istället betalar jag en 

prisskillnad. Jag fick veta först nu när jag fyllde i enkäten.” 
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