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Sammanfattning 
Från den 1 nov 2009 är det i Sverige tillåtet att sälja ett stort urval av receptfria läkemedel i 
dagligvaruhandeln. Motivet därtill är att skapa en ökad tillgänglighet för konsumenterna, en 
prispress samt en fortsatt säker och ändamålsenlig läkemedelsanvändning. 
Syftet med denna uppsats är att redovisa och diskutera hur berörda intressenter på den 
svenska apoteksmarknaden ser på att receptfria läkemedel nu får försäljas utanför apotek. 
Uppsatsen belyser de aspekter som låg till grund för liberaliseringen av marknaden för 
receptfria läkemedel. För studien har en kvalitativ metod med strukturerade intervjuer 
använts. Sammanlagt intervjuades 18 personer som kunde tänkas ha intressen i och åsikter 
om de utvalda aspekterna. De intervjuade pekade på att utfallet av avregleringen blivit en 
ökad tillgänglighet speciellt i tätbebyggda områden och för frekvent använda läkemedel. 
Trots ökad konkurrens har ingen prispress på receptfria läkemedel ännu skett. För att uppnå 
en säker och ändamålsenlig läkemedelsanvändning är det viktigt att läkemedlen exponeras på 
lämpligt sätt så att ingen självbetjäning förekommer samt att det finns en åldersgräns för 
inköp. Krävs rådgivning ska den lämnas av personer med farmaceutisk kompetens.  
Slutsats: Den ökade tillgängligheten av de vanligast förekommande receptfria läkemedel får 
konsumenterna betala för genom oförändrade eller högre priser, och minskade ekonomiska 
möjligheter för apoteken att ge rådgivning. 
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ABSTRACT 

In November 1st 2009 a new law was passed in the Swedish parliament that allowed a 

selected assortment of OTC-drugs to be sold outside pharmacies. The motive for 

liberalizing the market stated by the government was to give consumer an improved 

access to non prescription drugs, lower prices and a safe and appropriate use of 

medicine. 

 

The purpose of this paper is to present and discuss how different actors at the Swedish 

pharmacy market look at the possibilities created the 1st of November 2009, e.g. aspects 

of availability, lower prices, safe and appropriate use of OTC-drugs. 

 

To be able to answer the questions above, a qualitative method with structured 

interviews containing pre formulated questions, where used. In all, 18 individuals from 

different organisations, that possibly could have an opinion about the chosen aspects, 

where interviewed. 

 

Results from the interviews show that the majority of the respondents believed that 

OTC-drugs in retail stores would increase consumer access to drugs. Some respondents 

expressed that the access to OTC-drugs would increase mainly in big cities and not in 

sparsely-populated areas. A majority was in favor of that a pre specified number of 

selected drugs should be kept in store, while others were in favour of a demand and 

supply model, i.e. OTC-drugs in demand would be kept in store. Most of the actors at 

the market did not believe that the reform would result in lower prices, in contradiction 

to one of the arguments stated by the government for deregulating the market. The 

interviewed representatives of the consumers stated that they were willing to pay a 

higher price to gain a higher accessibility and service. Some concern was raised that an 

increased availability of OTC-drugs might lead to increasing use of drugs. This may in 

some cases be beneficial and in others harmful. To maintain a safe and appropriate use 

of OTC-drugs, all respondents agree that the purchase of OTC-drugs must be restricted 

to a minimum age, and that the medicines must be kept under supervision, behind a 

counter or in a locked cabinet to reduce public access to the drugs. Almost all of the 
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respondents were against self-service. However, one expressed that self-service 

increases the availability in a positive way. 

 

Conclusions show that increased accessibility of OTC-drugs is gained through better 

opening hours and increased number of marketplaces (e.g. grocery stores, gas stations). 

In retail stores, a narrow assortment of products consisting of the best sellers will be 

available for the consumers. In spite of increasing competition, so far reduced prices 

cannot be noticed regarding OTC-drugs. Safe and appropriate use is maintained through 

suitable exposure and no self-service. No drug information is available in stores outside 

pharmacies. An 18 year age restriction for purchasing drugs outside pharmacies is 

applied. Pharmacies are losing income but are still expected to have unchanged 

counseling. At the same time, retail stores are increasing their revenue but are not 

required to provide counseling. 
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FÖRORD 

Detta examensarbete omfattar 10 veckors arbete vilket motsvarar C-nivå. Arbetet ingår i 

programmet för farmaci på Linnéuniversitetet i Kalmar. Examensarbetet utfördes 

mellan veckorna 3-12 under vårterminen 2010. Den interna handledaren var Christer 

Berg. 

 

Mitt val av tema till examensarbetet uppstod då jag som blivande farmaceut fann 

området intressant och framförallt högaktuellt. Verksamheten kan påverka oss som 

farmaceuter i vår yrkesroll i allra högsta grad och det ska i framtiden bli intressant att 

följa utvecklingen inom området. 

 

Jag skulle vilja ta tillfället i akt och framföra ett stort tack till min handledare Christer 

Berg för goda råd och synpunkter på examensarbetet. Vidare vill jag också tacka min 

familj och då särkilt min man som har stöttat och stått ut med mig i mitt arbete då det 

har tagit mycket av min tid. Sist vill jag rikta ett stort tack till alla som deltog i 

intervjuerna, utan Er hade det aldrig kunnat bli något arbete. 

 

 

Kalmar, 2010-03-15 Liselotte Krona 
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INTRODUKTION 

Apoteket AB (hette fram till 1998 Apoteksbolaget AB) har sedan den 1 januari 1971 

haft monopol på all detaljhandel med läkemedel i Sverige. Bolaget ägs till 100 % av 

staten. Före 1971 ägdes apoteken av enskilda apotekare. De hade personliga tillstånd för 

att sälja läkemedel till allmänheten enligt så kallade apoteksprivilegier. 

 

Tre statliga utredningar, alla gjorda av borgerliga regeringar, har föreslagit att 

apoteksmonopolet skall avvecklas. En utredning av Margit Genser år 1993, en av Lars 

Jeding år 1998 och nu senast av Lars Reje år 2008. I samband med att Sverige fick en 

ny borgerlig regering hösten 2006 tillkännagavs att en omreglering av 

apoteksmarknaden ämnade ske vilket innebar att Apoteket AB:s monopol skulle 

upphöra. 

 

I december samma år tillsatte regeringen en utredare, Lars Reje, vars uppgift var att 

utreda hur en omreglering av apoteksmarknaden skulle se ut. Utredningen antog namnet 

apoteksmarknadsutredningen (1). Under åren som gått har utredningen lämnat över fem 

delbetänkande till socialminister Göran Hägglund. I det fjärde betänkandet 

”Detaljhandel med vissa receptfria läkemedel, SOU 2008:33” utreddes hur en 

försäljning av utvalda receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln skulle kunna bli möjlig 

(2). Dagligvaruhandel är ett vitt begrepp men i denna rapport avser jag; 

livsmedelsaffärer, jourbutiker/närbutiker, bensinstationer och hälsokostaffärer. 

I april 2008 lämnade apoteksmarknadsutredningen över delbetänkandet ”Detaljhandel 

med vissa receptfria läkemedel, SOU 2008:33”till regeringen. I juni 2009 antogs sedan 

den nya lagen om ”handel med vissa receptfria läkemedel, SFS 2009:730” av riksdagen. 

Det blev därefter tillåtet att sälja av läkemedelsverket utvalda receptfria 

humanläkemedel i dagligvaruhandeln från 1 november 2009. Receptfria läkemedel till 

djur är inte tillåtet att sälja utanför apotek. 

 

Ett av målen regeringen hade med att liberalisera försäljning av utvalda receptfria 

läkemedel i dagligvaruhandeln var att skapa en bättre tillgänglighet för konsumenterna 

till dessa läkemedel. Regeringen ville också se en prispress på receptfria läkemedel som 

konsumenten skulle få ta del av. Dessutom skulle en säker och ändamålsenlig 
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läkemedelsanvändning fortsatt vidmakthållas. (3) I Sverige är det Läkemedelsverket 

som avgör om ett läkemedel ska vara receptbelagt eller inte, och då lämpligt för 

egenvård och kan säljas utan recept. I Läkemedelverkets författningssamling kan man 

läsa att ett receptfritt läkemedel inte får utgöra en fara för kunden, då det används på rätt 

sätt. Sådana läkemedel som ofta används på fel sätt får inte vara receptfria. Läkemedlet 

får endast innehålla substanser vilkas verkan eller biverkan är tillräckligt kontrollerade. 

Läkemedel som normalt administreras parenteralt får inte säljas utan recept. (4) 

Vidare menar Läkemedelsverket att ett läkemedel som säljs receptfritt för egenvård ska 

användas för kortare och enklare sjukdomstillstånd. Kunden ska lätt själv kunna ställa 

diagnos och välja rätt behandling. Läkemedelsförpackningens medföljande bipacksedel 

ska ge klara anvisningar om exempelvis dosering och administreringssätt så att 

läkemedlet används på rätt sätt. Förpackningsstorleken ska vara anpassad till 

behandlingstidens längd och främst utgöras av mindre förpackningar. (5) 

 

För att se vilket eventuellt utfall som försäljningen av receptfria läkemedel i Sverige kan 

få har jag valt att närmare studera utfallet i våra grannländer Norge och Danmark där 

det sedan flera år tillbaka varit tillåtet att sälja receptfritt i dagligvaruhandeln. I Norge 

blev detta tillåtet 2003 och i Danmark har det varit tillåtet sedan 2001. Målen som 

länderna hade med att tillåta denna försäljning överrensstämmer med de mål som 

Sveriges regering har satt upp, dvs. öka tillgängligheten, få en prispress samt bevara en 

säker och ändamålsenlig läkemedelsanvändning (6). 

 

 

Tillgänglighet till receptfria läkemedel för konsumenten 

Sveriges regering menar att en försäljning av receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln 

kommer att öka tillgängligheten till dessa läkemedel då de kommer att finnas där 

konsumenten i vanliga fall utför sina inköp. Tidigare har konsumenterna i Sverige varit 

hänvisade till de 880 apoteken samt 890 apoteksombuden för sina inköp av receptfria 

läkemedel (7). Dagligvaruhandeln har oftast öppet på kvällar och helger och kan 

erbjuda bättre öppettider än många av de befintliga apoteken. Då allt fler aktörer inom 

dagligvaruhandeln tillåts sälja receptfria läkemedel sparar konsumenten tid och 

ansträngning. (8) Regeringen menar att om man bor på orter där det saknas apotek eller 
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apoteksombud kan konsumenten få tillgång till receptfritt genom exempelvis en 

livsmedelsbutik eller bensinstation på orten. 

 

Det krävs ett tillstånd från Läkemedelsverket för att få bedriva handel med receptfria 

läkemedel. För närvarande kostar tillståndet 1 600 kr per år (9). Därutöver har 

kommunerna rätt att ta betalt för inspektioner. Priset kan variera mellan olika 

kommuner. Kostnader för tillstånd och inspektioner kräver att en viss volym receptfria 

läkemedel försäljs, vilket kan vara svårt att uppnå för små affärsrörelser i glesbygd. 

 

 

Tillgängligheten i Norge och Danmark 

Tillgängligheten för konsumenten till receptfria läkemedel har ökat markant i både 

Norge och Danmark. År 2008 fanns det 6076 återförsäljare i Norge som sålde receptfria 

läkemedel utanför apotek och så kallade medisinutsalg som är underställda apoteken 

och fungerar som våra apoteksombud. Detta kan jämföras med antalet apotek och 

medisinutsalg som tillsammans uppgår till 1800 stycken (10).  

I Danmark fanns det år 2008 ca 2000 återförsäljare av receptfria läkemedel utanför 

apotek, apoteksudsalg och håndkøbsudsalg (11). Här kan man även se att 

försäljningsställena är spridda över landet även om många finns nära större orter (12). 

 

 

Tillgängligt receptfritt sortiment för konsumenten i dagligvaruhandeln 

I Sverige är det Läkemedelsverket som avgör om ett receptfritt läkemedel ska få säljas i 

dagligvaruhandeln eller inte. Läkemedel i dagligvaruhandeln ska dels vara lämpliga för 

egenvård, dels ska det vara synnerligen ovanligt med allvarliga biverkningar samt vara 

lämpliga med hänsyn taget till patientsäkerheten och skyddet för folkhälsan (13). 

Läkemedelsverket har hittills fastställt att 540 av sammanlagt ca 900 receptfria 

läkemedel får säljas i dagligvaruhandeln (14). Det finns inget krav på att 

dagligvaruhandeln måste tillhandahålla ett visst sortiment, utan det står dem fritt att 

välja de produkter de önskar marknadsföra. 
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Receptfritt sortiment i Norges och Danmarks dagligvaruhandel 

I Norge är det statens Legemiddelsverk som avgör vilka receptfria läkemedel som får 

säljas i dagligvaruhandeln. Det finns inget krav på att dagligvaruhandeln ska inneha ett 

visst bassortiment (15). Vid försäljning av smärtstillande läkemedel krävs det dock att 

återförsäljaren tillhandahåller både preparat som innehåller paracetamol och ibuprofen, i 

styrkor anpassade till vuxna och till barn. Vid försäljning av läkemedel mot nästäppa 

måste återförsäljaren på samma sätt tillhandahålla sådana preparat som innehåller 

xylometazolin och oxymetazolin även här till både vuxna och barn. Dessa preparat får 

endast säljas en gång per dygn och i begränsad mängd till samma konsument. (16) 

 

I Danmark avgör Laegemiddelstyrelsen om ett receptfritt läkemedel ska få säljas i 

dagligvaruhandeln. I Danmark finns det däremot ett krav på att ett visst bassortiment 

måste tillhandahållas av återförsäljarna. Detta bassortiment innehåller sugtabletter mot 

halsont, nikotintuggummi, tuggtabletter som neutraliserar magsyra, slemlösande 

hostmedicin, åksjuketabletter och värktabletter. Vid försäljning av värktabletter krävs 

det att återförsäljaren tillhandahåller ett preparat som innehåller paracetamol, ett som 

innehåller ibuprofen, samt ett som innehåller ASA. (17)  

Även i Danmark finns begränsningar när det gäller inköp av receptfria läkemedel. Här 

får man endast köpa en förpackning av ett preparat som innehåller en viss aktiv substans 

per dag. Dessa substanser hittar man i värktabletter, antivirala medel samt medel mot 

åksjuka. Anledningen till att endast en förpackning får inhandlas är att det finns risk för 

förgiftning om dessa läkemedel intas i högre doser. (18)  

För att ytterligare minska risken för förgiftningar säljs dessa läkemedel endast i mindre 

förpackningar i dagligvaruhandeln. 

 

 

Prispress på receptfria läkemedel 

Regeringens förhoppning är att det kommer att bli en prispress på receptfria läkemedel 

när dagligvaruhandeln också får sälja dessa läkemedel. Regeringen menar att det kan 

ske genom att fler återförsäljare konkurrerar om konsumenterna och att det dessutom 

råder fri prissättning på receptfria läkemedel. Denna prispress vill regeringen att 

konsumenten ska få ta del av. (8) 
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Prispress i Norge och Danmark 

Enligt norska Legemiddelsverkets prisundersökning på receptfria läkemedel märks stor 

skillnad i pris på de mest köpta receptfria läkemedlen beroende på var de inhandlas. De 

högsta priserna har bensinstationer och kiosker följt av apoteken. De billigaste receptfria 

läkemedlen hittar man i livsmedelsbutiker. Exempelvis kan en ask paracetamol vara upp 

till 65 % dyrare på en bensinstation jämfört med en livsmedelsbutik. Det är i 

sammanhanget viktigt att nämna att apoteken kan erbjuda generiska alternativ till 

originalpreparaten vilka ligger på i stort sett samma priser som ett originalläkemedel i 

livsmedelsbutik. (19) 

 

Även i Danmark har Laegemiddelstyrelsen gjort en prisundersökning på receptfria 

läkemedel. Den visar att liksom i Norge är priserna på receptfria originalläkemedel 

generellt lägre i dagligvaruhandeln än på apoteken. År 2008 låg priset på läkemedel i 

dagligvaruhandel i genomsnitt 9,1 % under apotekens. Noterbart är att inga av de 

receptfria läkemedel som säljs i dagligvaruhandeln är billigare på apoteken. (20) 

 

 

Säker och ändamålsenlig läkemedelsanvändning 

I och med att receptfria läkemedel numera säljs i dagligvaruhandeln vill regeringen ha 

en fortsatt säker och ändamålsenlig läkemedelsanvändning. En definition på detta kan 

vara att en konsument ska använda ett läkemedel som är rätt för dennes åkomma, 

läkemedlet ska användas på rätt sätt och i rätt dos dvs. inte överkonsumeras eller 

underkonsumeras (21). För att upprätthålla en säker och ändamålsenlig användning 

krävs enligt Läkemedelsverkets författningssamling att den som avser att tillhandahålla 

receptfria läkemedel först gör en anmälan till Läkemedelsverket. Vidare ställs det höga 

krav på hur läkemedlen ska hanteras, förvaras och exponeras hos dagligvaruhandeln. 

Hanteringen ska ske enligt dokumenterade rutiner. Förvaringen ska vara anpassad för 

läkemedel och inte ske tillsammans med andra varor. När läkemedlen exponeras för 

konsumenten ska de exempelvis finnas inlåsta i skåp eller bakom kassan. Om detta inte 

är möjligt måste de förvaras under direkt uppsikt av personal. Det är alltså inte tillåtet 

som på apoteken med självbetjäning där konsumenten fritt kan plocka bland 

läkemedlen. Vidare får inte förpackningar som öppnats, är skadade eller som har för 
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kort hållbarhet säljas till konsument. Det finns bestämmelser kring reklamationer, inköp 

av läkemedel och spårning av läkemedel. Dessutom måste det finnas ett 

egenkontrollprogram för verksamheten som personalen i butiken ska ha kännedom om. 

(22) En ytterligare åtgärd för att öka säkerheten är att konsumenten måste vara minst 18 

år för att få inhandla dessa preparat (23). 

 

Konsumenten kan inte räkna med att få någon rådgivning kring läkemedlen då det inte 

krävs av dagligvaruhandeln att tillhandahålla farmaceutisk kompetens (24). Det är i 

detta sammanhang viktigt att veta att enligt svensk yttrandefrihetsgrundlag har en 

enskild person rätt att yttra sig och kan således ge råd om läkemedel (25). Svensk 

dagligvaruhandel har därför i sina branschriktlinjer förordat att personalen i butiken inte 

ska ge några råd utan hänvisa till bipacksedel, FASS, sjukvårdsrådgivning eller till 

personer med farmaceutisk kompetens (26). 

 

 

Säker och ändamålsenlig läkemedelsanvändning i Norge och Danmark 

I Norge och Danmark finns också krav på att konsumenten måste ha uppnått en viss 

ålder för att få inhandla receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. I Norge ligger 

åldergränsen på 18 år medan Danmark har en åldersgräns på 15 år. Vidare behöver 

dagligvaruhandeln i Norge och Danmark inte tillhandahålla farmaceutisk kompetens 

vilket betyder att konsumenterna liksom i Sverige inte kan förvänta sig någon 

rådgivning. I Norge ska butikspersonalen hänvisa till läkare, apotek eller bipacksedel. 

Muntlig information om exempelvis vilket läkemedel som ska användas eller om vilka 

egenskaper ett läkemedel har ska alltså inte lämnas. (27)  

I Danmark får butikspersonalen ge allmän information som dock måste överensstämma 

med det som står på förpackningen eller bipacksedeln. Det kan exempelvis vara 

information om vad läkemedlet används för, hur det ska intas, vilken beredningsform 

det har samt vilken verksam substans det innehåller. (28) Det är varken i Norge eller 

Danmark tillåtet med självbetjäning utan läkemedlen ska förvaras bakom disk eller i låst 

skåp (29) (27). 
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Utvärderingar från Norge och Danmark 

I både Norge och Danmark har det gjorts utvärderingar på försäljningen av receptfria 

läkemedel i dagligvaruhandeln. Utredningarna visar som tidigare sagts att 

tillgängligheten till receptfria läkemedel för konsumenten har ökat genom fler 

återförsäljare samt ökade öppettider. Vidare visar utredningarna att trots en ökad 

tillgänglighet har ingen ökad användning eller ökad felanvändning av receptfria 

läkemedel kunnat ses. Någon generell prispress kan inte ses, däremot är det som jag 

tidigare nämnt dagligvaruhandeln i Norge och Danmark som har de lägsta priserna i 

jämförelse med apoteken. I Norge kom man fram till att priserna på konkurrensutsatta 

receptfria läkemedel inte har ökat i lika stor omfattning som på andra receptfria 

läkemedel. (30) (31) 

 

I Norge kunde man till stor del se att de regler som var uppsatta kring försäljningen 

följdes. Regeln att man måste tillhandahålla ett visst bassortiment när man säljer 

läkemedel mot värk och nästäppa var den vanligaste som inte uppfylldes (32). 

I Danmark följdes regelverket i mindre utsträckning än i Norge. Även här upptäcktes 

brister i tillhandahållandet av ett bassortiment. Vidare såldes läkemedel där ”bäst före 

datum” passerats. Dessutom upptäcktes under utvärderingen att konsumenterna hade 

tillgång till självbetjäning. (31) 

 

 

Målsättning 

Syftet med denna uppsats är att redovisa och diskutera hur berörda intressenter på den 

svenska apoteksmarknaden ser på den möjlighet, som skapats från den 1 november 

2009, att ett stort antal receptfria läkemedel får försäljas utanför apotek.  

 

De aspekter som jag har valt att studera mer ingående utgår från de mål som regeringen 

motiverat avregleringen med: 

 

� bättre tillgänglighet för konsumenterna till receptfria läkemedel, 

� prispress på receptfria läkemedel, och 

� en säker och ändamålsenlig läkemedelsanvändning 
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METOD 

För att kunna besvara mitt syfte valdes en kvalitativ metod som är tänkt att ge en 

djupare förståelse för en viss företeelse. I samråd med handledare valdes därför 

intervjuer som datainsamlingsmetod. 

 

 

Genomförandet av intervjun 

För att på bästa sätt kunna genomföra intervjuerna gjordes en intervjuguide (se bilaga 

1). Det är ett schema som strukturerar intervjuns förlopp (33). Intervjuguiden innehöll 

information som skulle delges intervjupersonen innan intervjun startade. Informationen 

handlade om examensarbetets bakgrund och syfte samt vilka aspekter som skulle 

belysas. Vidare innehöll intervjuguiden förutsättningarna för intervjupersonen och 

användandet av ljudbandspelaren. Sist i guiden fanns frågorna som skulle ställas till 

intervjupersonen. 

 

Tilltänkta intervjupersoner förutom konsumenterna hittades via organisationernas 

hemsidor på internet. Konsumenterna utgjordes av bekanta personer till mig. 

Första kontakten togs via telefon för att få ett samtycke till en intervju. Vid detta tillfälle 

informerades kort om vad examensarbetet handlade om, vilka aspekter som skulle 

belysas samt varför just de valts ut till intervju. (34) 

 

Ett par dagar innan intervjun skickades en påminnelse via e-post ut till 

intervjupersonerna med kort information om vad jag hade för avsikt att belysa under 

intervjun. Detta för att intervjupersonerna skulle få en inblick i vad intervjufrågorna 

handlade om. Intervjufrågorna var till stor del likartade för alla intervjupersoner. 

Frågorna behandlade områdena tillgänglighet, prispress samt en säker och 

ändamålsenlig läkemedelsanvändning. Förutom de likartade frågorna ställdes ett par 

frågor som var mer individuellt inriktade beroende på vilken organisation man 

representerade. 

 

Intervjuerna ägde rum veckorna 6-8 2010 och skedde personligen på intervjupersonens 

arbetsplats eller via telefon. Alla intervjuer spelades in på ljudbandspelare efter det att 
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ett medgivande erhållits av intervjupersonen. Därefter skrevs intervjuerna ned på papper 

för vidare analys. 

 

 

Urval av intervjupersoner 

Till intervjuerna gjordes ett avsiktligt urval vilket innebar att personer från 

organisationer valdes ut som kunde tänkas ha intresse och åsikter om de utvalda 

aspekterna. De 18 personer som valdes ut kom från följande organisationer: 

 

� Landstinget och då landstingspolitiker, 2 personer 

� Läkemedelskommittén, 1 person 

� Läkemedelsverket, 1 person 

� Apoteksaktörer som Apoteket AB och Medstop, 2 personer 

� Läkemedelsindustriföreningen, 1 person 

� Receptarie på apotek, 1 person 

� Apotekschef på apotek, 1 person 

� Pensionärernas riksorganisation, 1 person 

� Farmaciförbundet, 1 person 

� Dagligvaruhandeln som ICA och OKQ8, 2 personer 

� Enskilda konsumenter av receptfria läkemedel, 5 personer 

 

 

Bearbetning av insamlad data 

För att kunna genomföra en analys av vad de intervjuade ansåg om de utvalda 

aspekterna delades de in i grupper beroende på vilka åsikter de hade på en aspekt. 

Denna gruppering gjordes om för varje ny aspekt som belystes. Exempelvis när det 

gällde aspekten åldersgräns gjordes en gruppering utefter om de intervjuade ansåg att en 

18 års gräns var rimlig eller om åldersgränsen istället ska ligga på 15 år.  

Det gjordes inga procentuella uträkningar över de olika grupperingarna som uppstod 

utan istället valdes att redovisa i termer som: ”Alla”, ”De flesta”, ”Någon”, etc. 

Intressanta citat från de intervjuade togs upp i resultatavsnittet för att belysa hur 

intervjupersoner resonerat kring aspekterna. 
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Etisk synpunkt att beakta 

En angelägen etisk synpunkt som togs hänsyn till under studien var kravet på 

anonymitet för den intervjuade och dennes åsikter. Kravet på anonymitet gällde under 

hela examensarbetet från datainsamlingen till den färdiga rapporten. Anonymiteten 

under datainsamlingen omfattar allt från första kontakttillfället med intervjupersonerna, 

samtalet under själva intervjun samt förvaringen av det färdiga intervjumaterialet (35). 

Vid första kontakten och intervjun informerades om att inget av det som sades under 

intervjutillfället skulle kunna spåras till någon enskild individ. Vidare förvarades 

intervjumaterialet på dator där inloggningsuppgifter krävdes och materialet raderades 

efter examensarbetets slut. Dessutom var det synnerligen viktigt att inte 

intervjupersonens identitet röjdes i den färdiga rapporten. Detta uppnåddes genom att 

alla citat som nämndes i rapporten förblev anonyma så till vidare att inga personliga 

namn fanns med. Däremot fanns den organisationen nämnd som den intervjuade 

representerade. 

 

 

 

RESULTAT 

Svaren från intervjupersonerna har grupperats enligt nedan frågeområde: 

 

� tillgänglighet till receptfria läkemedel 

� prispress 

� säker och ändamålsenlig läkemedelsanvändning 

 

 

Tillgänglighet till receptfria läkemedel för konsumenten 

Genom att konsumenterna har fått tillgång till fler försäljningsställen för sina inköp av 

receptfria läkemedel anser övervägande delen av de intervjuade att tillgängligheten har 

ökat. Vidare menar de att tillgängligheten även påverkas positivt då försäljningsställena 

kan erbjuda andra öppettider än vad apoteken och apoteksombuden tidigare kunnat 
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erbjuda. Flera av intervjupersonerna menar att det är positivt att det nu är lättare att få 

tag på receptfria läkemedel för akuta besvär såsom exempelvis akut huvudvärk. 

 

”Försäljning av receptfria läkemedel på den öppna marknaden är en stor tillgång då tillgängligheten av 

t.ex. huvudvärkspreparat och smärtstillande preparat och förkylningspreparat blir större och det ofta är 

akuta besvär. Nu kan man köpa dessa produkter inom en mindre omkrets och med större tidsdifferens 

p.g.a. öppettiderna.” Konsument 

 

”Fler inköpsställen för konsumenten och utökade öppettider leder till bättre tillgänglighet för 

konsumenten. […] Fler återförsäljare påverkar läkemedelsindustrin då vi får helt nya kunder. Vi kan nu 

knyta avtal med många olika aktörer på marknaden som har olika typer av vinstintresse och som 

förhandlar med oss. Det skulle kunna bli en ökad försäljning när tillgängligheten ökar men fler 

återförsäljare behöver inte betyda en ökad försäljning utan att fler ska istället ska dela på kakan. Det 

finns ett visst behov som ska täckas som fler aktörer ska dela på.   

  Läkemedelsindustriföreningen 

 

En intervjuperson ansåg dock att tillgängligheten till receptfria läkemedel inte hade ökat 

i lika stor utsträckning i glesbygden som i större städer.  

 

”I storstäderna och större städer är det väldig skillnad på öppettiderna. Kommer man ut på glesbygden 

har inte butikerna öppet sena kvällar, söndagar och helgdagar. Bensinstationer ute på glesbygden saknar 

oftast bemanning och utgörs bara av självbetjäning. Tillgängligheten har då inte ökat för människor på 

landsbygden.” Farmaciförbundet 

 

I Sverige är det tillåtet att sälja 540 av de ca 900 receptfria läkemedel som finns på 

marknaden. En fråga som kom upp var hur Läkemedelsverket bedömer om ett 

receptfritt läkemedel ska få säljas i dagligvaruhandeln eller inte.  

 

”Jag har som sagt inte varit med i den gruppen som arbetat fram vilka läkemedel som ska få säljas i 

dagligvaruhandeln. På Läkemedelverkets hemsida finns ett dokument som heter; Bakgrund och 

bedömningskriterier – receptfria läkemedel utanför apotek, som handlar om hur man resornerar kring 

vilka receptfria läkemedel som ska få säljas i dagligvaruhandeln. Jag tror inte att man valt ut några 

varumärken utan man har tittat på hela det receptfria sortimentet och gjort en bedömning vilka som 

lämpar sig eller inte för denna försäljning.” Läkemedelsverket 

 

”Man har släppt potenta läkemedel alldeles för mycket. Borde haft en kortare lista och mindre 

förpackningar av exempelvis värktabletter som paracetamol. Det skulle kunna vara 10 tabletter högst. 
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Bara för att det är receptfritt är det inte riskfritt eller biverkningsfritt. Det uppfattas nog så av 

allmänheten att det är riskfritt.” Apoteket AB 

 

De enskilda lokala försäljningsställena väljer inte själva vilket receptfritt sortiment de 

ska tillhandahålla för konsumenten utan detta urval görs högre upp på central nivå.  

 

”Vi har diskuterat med Sveriges största läkemedelsföretag och med hjälp av dem valt ut de stora 

produkterna inom de olika subkategorierna. Vi har valt ett ganska litet sortiment med 25 produkter. 

Dessa täcker basbehovet inom värk och feber, förkylning, allergi, mage och tarm samt sluta röka 

produkter. Vi har tittat på de som är högst rankade inom varje grupp och på så sätt plockat ut 

produkterna. Dessa täcker ca 70 % av det OTC behovet som en kund normalt har. Huvudtyngden ligger 

på värk och feber samt på förkylning. I dessa grupper har vi även preparat för barn för att täcka det 

behovet.” OKQ8 

 

De läkemedel som de intervjuade främst vill att dagligvaruhandeln ska tillhandahålla 

hittar man inom grupperna värk och feber samt förkylning. När det gäller värk och feber 

vill man framförallt kunna inhandla Alvedon, Treo och Ipren. Vid förkylning är det 

främst nässpray och hostmedicin som man vill kunna köpa. 

 

”Värktabletter, hostmediciner och näsdroppar. De så kallade huskurerna som man tidigare har hittat i 

apotekets egenvårdsortiment.” Pensionärernas riksorganisation 

 

”Jag anser att de receptfria smärtstillande och febernedsättande preparaten såsom ex. Alvedon, Treo, 

Bamyl samt förkylnings och slemlösande tabletter räcker. Det är vid akuta behov dessa säljs mest och bör 

vara snabbt tillgängliga.” Konsument 

 

På frågan om dagligvaruhandeln ska tillhandahålla ett visst bassortiment gick åsikterna 

isär mellan intervjupersonerna. En del intervjupersoner ansåg att det fanns behov av ett 

bassortiment för att på så sätt minska risken för exempelvis felanvändning. Andra 

menar att det är kundens behov som kommer att styra vad dagligvaruhandeln kommer 

att tillhandahålla i sitt sortiment. 

 

”Helst ska man ha ett bassortiment och inte bara exponera storsäljarna. Risken för felaktig 

läkemedelsanvändning blir större. Bättre att ha ett bassortiment i lite mindre omfattning än hyllmeter 

med paracetamol.” Apoteket AB 
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”Jag anser att de borde ha ett bassortiment. I förlängningen kommer det endast finnas storsäljare i 

dagligvaruhandeln exempelvis värktabletter för vuxna samt nässpray för vuxna. Finns en risk att 

barnfamiljer inte kommer hitta produkter för barn. Just barnprodukter borde det vara ett krav på.” 

 Medstop 

 

”Det känns som att de flesta aktörer har tagit in ett bassortiment omedvetet. Det reglerar sig själv till 

slut. Kundens behov och efterfrågan kommer att styra detta.” OKQ8 

 

 

Prispress på receptfria läkemedel  

Trots att det finns fler återförsäljare av receptfria läkemedel och att den marknaden nu 

är konkurrensutsatt anser många av de intervjuade att det inte kommer att bli sänkta 

priser på receptfria läkemedel. Antingen kommer priserna att ligga på nuvarande nivå 

eller till och med att öka. Orsaken till en ökning anser de intervjuade kan bero på att 

läkemedelsföretagen höjer priserna.  

 

”Vi har inte fått några sänkningar eller ökningar utan priserna är de samma. Jag har sett att 

dagligvaruhandeln har något dyrare priser. Kunderna tror att det kommer bli dyrare och ser ingen 

prissänkning.” Farmaceut 

 

”Svårt i dagsläget att avgöra. Enligt Dagens Nyheter har priserna tydligen höjts. Orsaken kan vara 

läkemedelsföretagens priser eller att de nya handlarna har höga vinstkrav.” 

 Läkemedelsindustriföreningen 

 

Ett par intervjupersoner tror att det kommer att bli en viss prispress på receptfria 

läkemedel. 

 

”Det kommer bli en viss prispress på storsäljarna. Dagligvaruhandeln kommer leda den prispressen då 

det är svårt för apoteken att vara prisledande då vi har den dyraste personalen och säljer med kompetens 

samt det bredaste och djupaste sortimentet. Jag tror att prispressen nog kommer handla om max 10 % 

mellan dyraste och billigaste inköpsställe och jag tror att livsmedelsbutikerna kommer bli billigast, 

därefter följer apoteken sedan pressbyråer och bensinstationer.” Medstop 

 

”Priset på medicinerna tror jag minskar som i alla andra branscher med konkurrens. Någon större 

skillnad tror jag dock inte det blir. Ska man konkurrera måste prisskillnaden vara stor, kanske 10-15 kr 

på samma vara. Några få kronor bryr man sig inte om.” Konsument 
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Flertalet av de intervjuade bedömer att konsumenterna är villiga att betala ett högre pris 

för receptfria läkemedel för att få en ökad tillgänglighet. 

 

”Jag är beredd att betala någon krona mer då det i slutändan kommer att gynna mig som konsument att 

jag slipper åka till apoteket. På så sätt sparar jag både tid och pengar.” Konsument 

 

”Man får vara beredd att betala för tillgängligheten. Det kommer bli billigare i livsmedelsbutiker än på 

den nattöppna macken. Nattöppna mackar ger ökad tillgänglighet och kräver personal dygnet runt som 

kostar pengar. Får man exempelvis slut på mjölken klockan tio på kvällen är man beredd att betala mer 

på bensinstationen för att få tillgång till den. Jag tror inte att det är speciellt priskänsligt utan har man 

ett behov så inhandlar man läkemedlet.” Landstingspolitiker 

 

 

Säker och ändamålsenlig läkemedelsanvändning 

Många av de intervjuade anser att det finns en liten risk att den receptfria 

läkemedelsanvändningen kommer att öka när dessa läkemedel nu även säljs i 

dagligvaruhandeln. De ser dock inte risken som stor. Risken består främst i att man har 

lättare som konsument att få tillgång till ett läkemedel mot sin åkomma.  

 

”Den kommer att öka. Är man och handlar och man ser ett läkemedel tänker man att det kan vara bra att 

ha hemma. Det är ju lättare att köpa hem nu än innan när man bara var hänvisad till apotek. Detta kan 

leda till att man lättare tar till ett läkemedel än vad man tidigare gjort.”  

 Farmaciförbundet 

 

”Det kan finnas en viss risk för att man börjar överanvända värktabletter. Istället för att göra något åt 

sina problem med exempelvis spänningshuvudvärk och ont i nacken äter man värktabletter. Men i övrigt 

är det här åkommestyrt och man använder inte mera läkemedel än vad man behöver.”  

 Medstop 

 

Åldergräns för inköp av receptfria läkemedel 

Alla intervjuade är överens om att det ska vara en åldergräns för inköp av receptfria 

läkemedel i dagligvaruhandeln. Åsikterna kring hur hög den åldersgränsen ska vara 

varierar dock. Flertalet tycker att 18 år är en rimlig gräns, då är man myndig och får ta 

konsekvenserna av sitt eget handlande. Dessutom förtydligar man då ytterligare att 

läkemedel inte är vilken vara som helst utan att de ska användas med försiktighet. 



21 
 

Dagligvaruhandeln anser också att en åldersgräns på 18 år att föredra vid inköp av 

receptfria läkemedel. Kunden ifrågasätter inte den åldergränsen då samma gräns gäller 

för inköp av tobak och alkohol. Vidare menar dagligvaruhandeln att om en person inte 

är myndig har dagligvaruhandeln och föräldrarna ett ansvar gentemot den omyndige. En 

åldersgräns på 18 år gör att ett skydd skapas för de som tillhandahåller läkemedlen 

vilket innebär att de inte kan ställas till svars utan konsumenten får som myndig ta 

ansvar för sina egna inköp. 

 

”Det är bra med en åldergräns så att inte barn får tillgång till dessa läkemedel. Jag tycker 16 år är för 

lågt eftersom vissa smärtstillande läkemedel är från 18 år. Är man 18 år så är det ganska tryggt för 

kunden att ta den medicinen då den är testad och kontrollerad och inte skadlig om man tar den enligt 

rekommendation.” Apotekschef 

 

”Det är bra med en åldersgräns på 18 år. Då kommunicerar man att det här inte är vilken vara som 

helst. En avsaknad av åldersgräns på apotek beror på att där säljer vi läkemedlet med kompetens. Även 

om folk inte alltid frågar när de handlar så finns vi ändå där. Om det kommer in barn så förhör man sig 

väldigt noga om vad de ska ha läkemedlet till.” Apoteket AB 

 

”Jag tycker att försäljningen av dessa läkemedel måste ha en åldersgräns då t.ex. smärtstillande preparat 

kan vara vanebildande och även leda till ett missbruk med t.ex. alkohol inblandad. Jag anser att 18 år 

dvs. myndighetsålder ska gälla då underåriga ofta inte är medvetna om följderna. Dessutom är de mycket 

uppfinningsrika.” Konsument 

 

Några av de intervjuade kan tänka sig en lägre åldersgräns. Istället för 18 år skulle den 

kunna ligga på 15 år. Intervjupersonerna anser att den gränsen är mer lämplig då även 

yngre personer kan behöva få tillgång till receptfria läkemedel. Ett exempel som nämns 

är att flickor kan behöva inhandla läkemedel mot värk för menssmärtor. Någon 

intervjuad menar även att vissa ungdomar inte alltid har tillgång till någon vuxen. Det 

kan exempelvis förekomma om de flyttar hemifrån innan de är 18 år.  

 

”Jag tycker att 18 år är en för hög åldersgräns. Den kunde vara 15 år istället då många ungdomar flyttar 

hemifrån för att studera på annan ort i gymnasiet. Exempelvis kan tjejer behöva värktabletter mot sin 

mensvärk.” Medstop 
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Rådgivning kring receptfria läkemedel 

Att dagligvaruhandeln inte måste tillhandahålla någon farmaceutisk kompetens är 

många av de intervjuade bekymrade över. De intervjuade oroar sig mest för att det finns 

en risk att konsumenten inhandlar läkemedel som inte är lämpliga med tanke på ex. 

biverkningar, interaktioner, gravida och barn etc. 

 

”Det är vi skeptiska mot. Det handlar om rådgivning, biverkningar, interaktioner, äldre personer, 

gravida, ammande och barn. Man kan inte fråga om detta i dagligvaruhandeln vilket kan innebära att 

man som konsument får biverkningar som hade kunnat undvikas om man fått råd om detta. Det kan också 

bli dubbelmedicinering då vissa kunder kan vilja köpa både Alvedon och Panodil trots att de innehåller 

samma aktiva substans.” Apotekschef 

 

”Har man kommit upp i ålder är man ganska medveten om vad det är man köper och man har använt det 

tidigare. Jag tror inte att man har konsulterat farmaceuterna så mycket på apoteken heller när det gäller 

receptfria läkemedel. Det man tappar är kontrollen om man köper receptbelagd medicin och då samtidigt 

receptfria läkemedel där en farmaceut har kunnat säga att dessa inte passar bra tillsammans. Risken 

fanns även på apoteken men där finns en möjlighet att få råd.” 

 Pensionärernas riksorganisation 

 

Dagligvaruhandeln ser inte bristen på farmaceutisk kompetens som något stort hinder 

utan har löst det på olika sätt. 

 

”Vi har ett koncept som heter Heal It där kunder kan söka information om läkemedlet. […] Hade vi sålt 

fler produkter typ 300-400 st hade det varit mer befogat att anställa någon då fler kunder kan behöva 

rådgivning. Eftersom det är de vanligaste produkterna vi säljer i vårt sortiment känner kunden väl till 

dessa.” ICA 

 

”Vi har gjort en interutbildning på vårt intranät där vi har bett att alla anställda ska gå in. Där står hur 

de ska hantera sortimentet, vad det innebär, vad de får säga och inte säga till kunden. Vi har dessutom 

tagit fram en konceptpärm för receptfria läkemedel som sitter i läkemedelsskåpet. Där hittar personalen 

all information de behöver veta om produkterna i sortimentet, bipacksedlar och hur de hanterar 

produkterna.” OKQ8 

 

De intervjuade konsumenterna har inte något stort behov av rådgivning då de väl känner 

till de preparat som de köper i dagligvaruhandeln. 
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”Jag behöver inte rådgivning då jag köper sådana läkemedel som jag har använt tidigare. För mig är det 

inte så viktigt med rådgivning utan om jag kan titta i FASS.  Konsument 

 

Vid frågor som rör rådgivning anser alla intervjuade att dagligvaruhandeln ska hänvisa 

till apotek eller annan farmaceutisk kompetens. Enkla frågor som om läkemedlet finns 

att köpa i butiken och priser kan personalen svara på. När det gäller svårare frågor som 

exempelvis rekommendationer kring läkemedel ska dessa frågor alltid hänvisas till 

apotek. 

 

”De ska inte svara alls utan hänvisa till apoteken. Vi befarar att när man sålt läkemedlen ett tag så tycker 

man att man har lärt känna dem, vad man ska ta dem för osv. vilket gör att mer rådgivning kommer ges 

av butikspersonalen.” Farmaciförbundet 

 

”Det är inte okej att butikspersonalen läser innantill för kunden och tolkar det. Risken kan bli stor att 

man tolkar fel.” Apoteket AB 

 

”De kan svara på prisuppgifter. Eftersom de inte känner kunden eller vet vilka frågor de ska ställa så ska 

de hänvisa direkt till apotek.” Konsument 

 

Dagligvaruhandeln är av samma åsikt dvs. att vid rådgivning ska man hänvisa till 

apotek i synnerhet om det rör sig om svårare frågor. 

 

”Vi ger ingen information om läkemedel då vi saknar farmaceutisk utbildning. Vi följer direktiven att 

man inte ska ge råd utan kunden köper på egen risk.” ICA 

 

”Personalen kan hitta enkla svar på frågor kring produkterna i konceptpärmen. Kommer invecklade 

frågor ska de hänvisa till apotek eller husläkare. Man ska inte gå in på vad man tror eller egna 

erfarenheter utan följa det som står i bipacksedlarna och övriga frågor ska hänvisas till expert.” 

 OKQ8 

 

Dagligvaruhandeln skulle kunna tillhandahålla andra typer av kanaler för information 

och rådgivning. Intervjupersonerna nämner bl.a. FASS, broschyrer, telefonnummer till 

personer med farmaceutisk kompetens samt en hemsida med lättläst information skapad 

av återförsäljaren. 
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”Dagligvaruhandeln borde ha sådana där små foldrar med egenvård som apoteket har. Dessa är 

evidensbaserade och kvalitetsgranskade. De ska innehålla allmänna rekommendationer hur man ska 

hantera sin sjukdom dvs. vad man ska tänka på. Jag tycker att läkemedelsindustrin borde ta fram dessa 

och erbjuda till sina återförsäljare. Alla personer är ju inte datorkunniga exempelvis äldre personer. De 

vill hellre ha en broschyr.” Landstingspolitiker 

 

”Det ska finnas material ute på försäljningsställena förutom bipacksedeln som kan ge råd. Länkar till 

kunddisplay eller att man som konsument ska kunna gå in och titta på sjukvårdsupplysningen. Det ska 

vara oberoende kanaler där man som konsument kan gå in och läsa.” Läkemedelskommittén 

 

Exponering av receptfria läkemedel 

Näst intill alla intervjuade anser att de receptfria läkemedlen i dagligvaruhandeln ska 

förvaras bakom en kassadisk och då i något skåp. Detta för att signalera till konsumenten att 

läkemedel inte är vilken vara som helst utan ska användas med försiktighet. Dessutom 

minskas risken att läkemedlen hamnar i fel händer. Att de förvaras under uppsikt är ett krav 

som alla intervjuade tycker är viktigt.  

 

”Man ska inte som konsument kunna plocka själv från någon hylla utan läkemedlen ska vara inlåsta eller 

bakom disk.” Pensionärernas riksorganisation 

 

”Ett viktigt krav är förvaring bakom disk och under uppsikt och att handeln verkligen gör det. Det är 

viktigt att ha koll så att de inte kommer i fel händer. […] Det är viktigt att man plockar bort läkemedel 

där bäst före datum gått ut så att de inte säljs.” Medstop 

 

”Läkemedlen ska förvaras enskilt och under uppsikt. Det ska tydligt framgå vilket sortiment man har så 

att folk inte ska behöva fråga. Läkemedlen ska vara synliga och inte under någon disk. De ska vara 

uppdelade efter verkningsområde som feber, värk, förkylning vilket underlättar för kunden. Jag tycker det 

är bra om de förvaras i en förköpsbutik.” Landstingspolitiker 

 

En av de intervjuade ansåg att om läkemedlen förvaras bakom en kassa så minskar 

tillgängligheten. 

 

”Direkt uppsikt tycker vi är väl hårt. Det betyder att det måste vara bakom kassan. Man kan ha uppsikt 

genom speglar och kameror istället. Tillgängligheten ökar inte då det finns bakom en kassa för då kan 

man inte titta själv om man är osäker eller ta ett eget beslut. Man blir stressad om man inte vet vad man 

ska ha och inte heller då kan få rådgivning. Det borde vara som självbetjäning på apotek och då finnas i 

en särskild del av butiken skilt från övrigt sortiment. Det är viktigt att ingen förväxlingsrisk får 
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förekomma och dessutom måste man garantera att barn inte kan komma åt läkemedlet.”

 Läkemedelsindustriföreningen 

 

Dagligvaruhandeln har valt att exponera sina receptfria läkemedel bakom disk i ett skåp så 

att kunden inte har tillgång till självbetjäning. 

 

”Vi har de inlåsta i ett skåp bakom disk och ser ingen belastning med det. Även om inte det kravet fanns 

skulle man ändå ha det inlåst för att undvika stöld. Man kan inte ha läkemedel fritt i hyllan eftersom det 

är stöldbegärligt.” ICA 

 

”Naturligt har vi valt att placera läkemedlen bakom disk. Det var aldrig någon fundering kring det. Det 

var mer hur vi skulle exponera det där bakom. Vi ville göra det på ett seriöst och snyggt sätt så vi fick 

förtroende av kunderna. Vi har ett skåp i plexiglas som ger apotekskänsla i grönt och vitt med ett kors på. 

Det är viktigt att det är en fräsch känsla kring skåpet.” OKQ8 

 

 

 

DISKUSSION  

De intervjuade anser att fler återförsäljare i kombination med bättre öppettider i 

dagligvaruhandeln har lett till en ökad tillgänglighet till de vanligaste receptfria 

läkemedlen. Vidare anser de intervjuade att det inte kommer bli någon prispress på 

receptfria läkemedel. De är dock villiga att betala ett högre pris om tillgängligheten 

ökar. En säker och ändamålsenlig läkemedelsanvändning bevaras genom införandet av 

åldersgräns för inköp av receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln tillsammans med en 

exponering som inte tillåter självbetjäning. All rådgivning kring receptfria läkemedel 

ska ske av personer med farmaceutisk kompetens. 

 

 

Metoddiskussion 

En intervju bygger på att frågor ställs till intervjupersonen för att på så sätt skaffa sig 

kunskap inom ett ämne ur den personens synvinkel. Fördelen med intervjuer är att den 

intervjuade kan lämna uttömmande svar eller förklaringar till en frågeställning vilket då 

ökar förståelsen för själva svaret som lämnas. Dessutom uppstår ofta möjligheten till 
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följdfrågor som intervjuaren inte förutsett. Det är viktigt att den som genomför intervjun 

inte ifrågasätter det som sägs eller framhåller sin egen uppfattning om ämnet. Även 

konsten att lyssna är en egenskap som är viktig i sammanhanget (36). 

 

Då längden på examensarbetet var begränsad till en kort tid, 10 veckor, valdes 

strukturerade intervjuer där förutbestämda frågor ställdes. Genom detta togs de aspekter 

upp som skulle belysas. En nackdel med förutbestämda frågor kan vara att andra 

intressanta synvinklar inte framkommer som skulle kunnat främja syftet med studien.  

 

En generell nackdel med intervjuer är att de är tidskrävande då datainsamling och 

analys ofta tar lång tid. Eftersom jag valde att använda strukturerade intervjuer med 

förutbestämda frågor avgränsades datainsamlingen vilket gjorde att åtminstone analysen 

underlättades (37). 

 

Under intervjuerna ville jag främst ha de utvalda organisationernas åsikter kring 

aspekterna. Det är dock svårt att veta om en persons åsikter är representativt för 

organisationen som den intervjuade företräder. Förmodligen hade fler personer från 

samma organisation behövt intervjuas för att på så sätt få ett bredare perspektiv på vad 

organisationen anser om aktuell aspekt. För att ytterligare belysa aspekterna kunde fler 

organisationer intervjuas. En grupp som kunde tagits med i urvalet var förskrivare av 

läkemedel som exempelvis läkare. En annan organisation som kontakt togs med var 

Sveriges farmacevtförbund. Dessa valde dock att avstå från att delta. 

 

 

Resultatdiskussion 

Tillgänglighet till receptfria läkemedel för konsumenten 

De intervjuade anser att tillgängligheten till receptfria läkemedel har ökat då det nu 

finns fler återförsäljare som kan erbjuda andra öppettider. På Läkemedelsverkets 

hemsida kan man läsa att antalet återförsäljare har ökat markant. Det finns i dagsläget 

6000 nya återförsäljare att jämföras med de 1800 apoteken och apoteksombuden som 

konsumenten tidigare varit hänvisad till (38). Vidare har Läkemedelsverket publicerat 

en lista över vilka försäljningsställen som har anmält handel med vissa receptfria 
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läkemedel (39). Listan visar att det främst är livsmedelsbutiker och bensinstationer som 

säljer receptfritt. Deras möjlighet att erbjuda andra öppettider är större än apotekens och 

apoteksombuden. Väljer man att bara titta på antalet återförsäljare och dess öppettider 

har tillgängligheten ökat i Sverige. Om man istället tittar på den geografiska spridningen 

av återförsäljarna är det inte säkert att tillgängligheten har ökat i lika stor omfattning för 

alla konsumenter. En utvärdering från danska Lægemiddelstyrelsen visar att det finns 

återförsäljare över hela Danmark men att ett större antal ligger kring större städer (12).  

 

De intervjuade vill främst att dagligvaruhandeln ska tillhandahålla läkemedel inom 

grupperna värk och feber samt förkylning. Detta visar även en mindre studie gjord av  

Aalto 2008, där det visade sig att 96 % av alla tillfrågade ville kunna handla receptfria 

läkemedel mot värk och feber samt inflammation därefter kom receptfria läkemedel mot 

förkylning och allergi på 71 % (40). En annan studie gjord av Andersson & Nihlén 2005 

visar på samma sak dvs. att konsumenter främst vill kunna handla smärtstillande och 

febernedsättande läkemedel samt förkylningspreparat (41). I tidskriften 

Läkemedelsvärlden kan man läsa att det läkemedel som konsumenter främst köper är 

Alvedon, följt av Ipren och på tredje plats kommer TREO brus (42).  

 

När det gäller dagligvaruhandelns tillhandahållande av ett bassortiment med receptfria 

läkemedel menar vissa intervjuade att ett bassortiment kan minska risken för 

felanvändning. Denna bedömning gör även Läkemedelsverket i sitt remissvar om 

receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln (43). De anser att det är bra om en 

återförsäljare har en viss bredd i läkemedelssortiment. Tillhandahålls analgetika i form 

av NSAID-preparat eller ASA ska det samtidigt finnas ett preparat med paracetamol. 

Detta för att konsumenterna ska få ett bredare spektra av analgetika och få tillgång till 

det preparat som är mest lämpligt för dem. Jag tycker det verkar rimligt då det 

exempelvis inte är lämpligt om en person med ökad risk för blödningar använder ett 

NSAID-preparat eller att en person med leverpåverkan använder paracetamol. Dock ska 

man vara medveten om att även om det finns ett bassortiment så är det inte säkert att 

konsumenten väljer det mest lämpade läkemedlet eftersom det saknas farmaceutisk 

kompetens. Vidare anser Läkemedelsverket att om man tillhandahåller ett läkemedel för 

vuxna som även finns för barn ska båda tas in i sortimentet (43). Detta för att minimera 



28 
 

risken för feldosering då konsumenten i brist på läkemedel anpassat för barn istället 

använder ett preparat för vuxna. Konsumenten kan då tvingas modifiera doseringen för 

att den ska passa barnet. I Norge och Danmark har man som tidigare nämnts krav på att 

dagligvaruhandeln ska tillhandhålla ett visst bassortiment för att minimera risken för 

felanvändning. Det har dock visat sig att detta krav inte fullföljs av alla återförsäljare 

(33) (32). Det kan bero på att återförsäljarna inte anser att de säljer tillräckligt av 

bassortimentet utan får kassera läkemedel där bäst före datum passerats med 

ekonomiska förluster som följd. 

 

Läkemedelsverket har som tidigare nämnts fastställt att 540 av sammanlagt ca 900 

receptfria läkemedel får säljas i dagligvaruhandeln (14). En artikel på internet, Uppsala 

City - citybloggen, visar dock att ett flertal av återförsäljarna inte kommer att 

tillhandahålla mer än ett axplock av dessa läkemedel (44). Att butiksägare 

överhuvudtaget valt att sälja receptfria läkemedel tror jag till största delen beror på att 

de vill öka sin omsättning. För att tjäna mest pengar väljs då de läkemedel ut som är 

storsäljare. Om dagligvaruhandeln hade sett försäljningen av receptfria läkemedel som 

en extra service för konsumenten hade förmodligen fler läkemedel tagits in i 

sortimentet, även sådana läkemedel som är viktiga för enstaka konsumenter men inte 

utgör storsäljare. Det kan tyckas märkligt att Läkemedelsverkets omfattande lista över 

läkemedel lämpliga att sälja utanför apotek (540 preparat) inte harmoniserar med den 

efterfrågan som framförs av konsumenterna och dagligvaruhandeln. Vidare kan beslutet 

att inte tillåta apotek som enbart säljer receptfria läkemedel (Apoteket Shop) verka 

underligt, med tanke på ambitionen att öka konsumenternas tillgänglighet till receptfria 

läkemedel. 

 

Apoteken har enligt tidskriften Läkemedelsvärlden förlorat 11 % av marknaden för 

receptfria läkemedel till dagligvaruhandeln vilket i förlängningen kan påverka apoteken 

negativt (42). De kan exempelvis tvingas minska sin personalstyrka vilket kan leda till 

att konsumenten inte får samma service när det gäller receptfria/receptbelagda 

läkemedel. Farmaceuterna på apoteken kan när personalstyrkan minskar behöva 

prioritera receptkunderna vilket kan betyda att den rådgivning som konsumenter kan 

tänkas behöva kring egenvårdsprodukter minskar. Minskade intäkter kan också leda till 
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att apoteken tvingas se över sina öppettider. Om dessa minskar påverkas 

tillgängligheten till både receptbelagda och receptfria läkemedel för konsumenterna. 

Vidare berörs även de konsumenter som väljer att handla receptfria läkemedel i 

dagligvaruhandeln. Om de vill ha rådgivning kring ett receptfritt läkemedel och 

hänvisas till apoteken kan de inte i samma omfattning få den rådgivning som de har 

behov av då apoteken har minskat sin service. Utvärderingen i Norge visar att 1/3 av 

omsättningen av tillåtna receptfria läkemedel säljs i dagligvaruhandeln. Detta har dock 

inte påverkat apotekstäckningen (32). 

 

 

Prispress på receptfria läkemedel 

Flertalet av de intervjuade anser att det inte kommer att bli sänkta priser på receptfria 

läkemedel. En undersökning som Dagens Nyheter Ekonomi, DN, har gjort visar att det 

har skett en höjning av priserna på receptfria läkemedel mellan januari och oktober 

2009 dvs. precis innan det blev tillåtet för dagligvaruhandeln att sälja receptfritt. 

Höjningen ligger i snitt på 11 % (45). DN menar att det är läkemedelsbolagen som 

ligger bakom den prishöjningen. DN har även gjort en undersökning hos butikskedjor 

som säljer receptfria läkemedel för att se hur prisbilden på receptfritt ser ut hos de olika 

kedjorna (46). Undersökningen visade att det endast är små skillnader i pris mellan de 

olika butikskedjorna. Läkemedelsindustriföreningen menar att det är för tidigt att säga 

hur marknaden för receptfria läkemedel kommer att utvecklas på sikt (47). Dock är det 

sannolikt att en priskonkurrens mellan olika butikskedjor kommer att inträffa.  

 

 

Säker och ändamålsenlig läkemedelsanvändning 

En risk som de intervjuade ser med att receptfritt nu säljs i dagligvaruhandeln är att 

användningen av dessa läkemedel kan öka något. I nuläget finns i Sverige inga 

genomförda undersökningar som visar hur användningen av receptfria läkemedel har 

utvecklats. Jag tror inte att användningen kommer att öka nämnvärt då vi i Sverige 

generellt är väldigt försiktiga med att använda läkemedel och endast utnyttjar dessa när 

behov finns. Detta understöds av utvärderingarna från Norge och Danmark där det inte 

har blivit någon betydelsefull ökning i förbrukningen av receptfria läkemedel (32) (48). 
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Alla intervjuade anser att det ska vara en åldergräns för inköp av receptfria läkemedel i 

dagligvaruhandeln. Även Aaltos studie från 2008 visar att en övervägande del av de 

tillfrågade vill ha en åldersgräns för inköp av receptfria läkemedel (50). Här ansåg 66 % 

av de tillfrågade att åldersgränsen skulle ligga på 18 år. Det finns både fördelar och 

nackdelar med en åldersgräns på 18 år vid inköp av receptfria läkemedel i 

dagligvaruhandeln. Genom att ha en 18-årsgräns förmedlas till minderåriga att 

läkemedel inte ska användas hur som helst utan med försiktighet. Det finns en risk att 

minderåriga överdoserar i synnerhet värktabletter innehållande paracetamol. Genom att 

göra dessa läkemedel mindre tillgängliga kan risken för överdosering och därigenom 

allvarliga förgiftningar minska då inköpen försvåras. Visst finns det en risk att 

minderåriga istället besöker apoteken där ingen åldersgräns finns för inköp av 

receptfritt. Skillnaden är dock att på apoteken finns tillgång till farmaceutisk kompetens 

vilket saknas i dagligvaruhandeln. Förhoppningen är att farmaceuterna på apoteken 

förhör sig om vad de minderåriga ska inhandla och vad läkemedlet ska användas till. 

Vidare kan personalen på apoteken upplysa om riskerna med en eventuell 

överanvändning. 

 

Det finns inget krav på att dagligvaruhandeln måste tillhandahålla farmaceutisk 

kompetens vid försäljning av receptfria läkemedel. Det oroar många av de intervjuade 

som menar att felanvändningen då kan öka. Risken finns att utan tillgång till 

farmaceutisk kompetens köper konsumenten läkemedel som inte är lämpliga för dem 

med hänsyn taget till exempelvis interaktioner om man samtidigt intar andra läkemedel. 

Vidare kan konsumenten ha ett sjukdomstillstånd där intag av särskilda receptfria 

läkemedel inte är att föredra. Detta dilemma kan visserligen även uppkomma på 

apoteken där konsumenten genom självbetjäning kan välja ett receptfritt läkemedel utan 

att kontakta farmaceuten. Dock finns där farmaceuter att tillgå som vid behov kan hjälpa 

till så att konsumenten får rätt receptfritt läkemedel. Dessa farmaceuter har även en 

viktig roll när det gäller att sortera ut sådant som inte ska egenvårdas. Då det inte ställs 

några krav på farmaceutisk kompetens i dagligvaruhandeln finns risk att behandling av 

sjukdomar som inte ska egenvårdas fördröjs då konsumenten nu har lättare tillgång till 

receptfria läkemedel. 
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Intervjupersonerna påpekar att personalen i dagligvaruhandeln inte ska svara på några 

frågor som rör rådgivning trots att butikspersonalen egentligen har rätt att göra det. 

Istället ska butikspersonalen upplysa om var konsumenten kan få tillgång till 

farmaceutisk kompetens. Det är viktigt att butikspersonalen inser sin begränsning och 

inte försöker sig på att ge adekvat rådgivning kring läkemedlet. En felaktig rådgivning 

skulle i slutändan kunna leda till att konsumenten kommer till skada. 

I sammanhanget kan man fråga sig vilket behov konsumenten har av personlig 

farmaceutisk rådgivning när de inhandlar sina receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. 

Konsumenterna i mina intervjuer menar att deras behov av rådgivning inte är så stort 

utan att de väl känner till de preparat som de köper. Aaltos studie visar att en fjärdedel 

av de tillfrågade önskar tillgång till personlig rådgivning medan en större andel, 46 %, 

önskar få tillgång till en informationsbroschyr om läkemedlet (51). Andersson & 

Nihléns studie visar att något fler önskar personlig rådgivning än rådgivning via en 

broschyr (52).  

 

Näst intill alla intervjuade anser att det är viktigt att receptfria läkemedel i 

dagligvaruhandeln inte är fritt åtkomligt för konsumenten via självbetjäning utan ska 

exponeras på lämpligt sätt bakom disk eller i låst skåp. Receptfria läkemedel är inte 

ofarliga och ska användas med försiktighet trots att de är receptfria. Självbetjäning, och 

då ökad lättillgänglighet, skulle kunna innebära att konsumenten tror att läkemedel är 

riskfria preparat som kan användas utan risk för skador. Dessutom ökar risken för att 

minderåriga och då i synnerhet barn kan komma åt preparaten vilket inte är lämpligt 

med tanke på förgiftningsrisken. I Danmark har utvärderingen av receptfria läkemedel i 

dagligvaruhandeln visat att kravet på att läkemedel ska förvaras bakom disk eller i låst 

skåp inte alltid följs utan konsumenten har tillgång till självbetjäning (49). Detta skulle 

även kunna ske i Sverige vilket betyder att det är viktigt att kontroll av verksamheten 

sker och framförallt följs upp om brister upptäcks. Visst kan man tycka att om receptfria 

läkemedel förvaras bakom disk så ökar inte tillgängligheten fullt ut för konsumenterna 

men jag tror ändå att de upplever att tillgängligheten har ökat tillräckligt och är nöjda 

med att dagligvaruhandeln överhuvudtaget kan tillhandahålla ett receptfritt sortiment. 
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SLUTSATS 

� Konsumenterna får ökad tillgänglighet till receptfria läkemedel genom fler 

inköpsställen och bättre öppettider framför allt i tätbebyggda områden. Det stora 

sortiment som blev tillgängligt kommer konsumenterna tillgodo i mindre 

omfattning eftersom dagligvaruhandeln endast tillhandahåller storsäljarna. 

Konkurrens har inte hittills lett till prissänkningar. Vidare kan konsumenten inte 

förvänta sig rådgivning kring receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. 

 

� Säker och ändamålsenlig läkemedelsanvändning bevaras genom införandet av 

åldersgräns för inköp av receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln tillsammans 

med en exponering som inte tillåter självbetjäning. 

 

� Apoteken tappar intäkter från försäljningen av receptfria läkemedel samtidigt 

som möjligheten till rådgivning förväntas vara oförändrad. På samma gång ökar 

dagligvaruhandeln sina intäkter genom försäljningen av receptfria läkemedel 

utan att behöva tillhandahålla rådgivning. De erbjuder endast en 

distributionstjänst. 

 

 

 

FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Under studiens genomförande har flera intressanta frågeställningar lyfts fram som inte 

belysts i denna rapport. Dessa kan lämpa sig för fortsatta studier inom området. 

 

� Hur påverkar försäljningen av receptfritt i dagligvaruhandeln apoteken samt 

andra organisationer utanför apoteken som exempelvis landstingen? 

 

� En rejäl geografisk genomlysning av var de olika återförsäljarna av receptfria 

läkemedel finns. Får de som verkligen behöver det en bättre tillgänglighet, eller 

få de som har god tillgänglighet en ännu bättre? 

 



33 
 

� Hur mycket tjänar dagligvaruhandeln på att sälja receptfria läkemedel, dvs en 

genomlysning av dagligvaruhandelns ekonomiska motiv till reformen? 
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BILAGA 1 - INTERVJUGUIDE 

Intervjun inleds med att jag kort berättar för intervjupersonen om: 

� Bakgrund  

� Syftet med examensarbetet 

� Aspekter som ska belysas 

� Val av intervjupersoner 

� Förutsättningar för intervjupersonen 

� Användning av ljudbandspelaren 

� Eventuella frågor från intervjupersonen 

 

 

Bakgrund 

Regeringen beslutade i december 2006 att tillsätta en utredare, Lars Reje, vars uppdrag 

var att lämna förslag på hur en omreglering av apoteksmarknaden skulle kunna 

genomföras. Med omregleringen ville regeringen uppnå bättre tillgänglighet för 

konsumenterna, prispress samt en säker och ändamålsenlig läkemedelsanvändning. Det 

var viktigt att utredaren hela tiden utgick från ett patient- och konsumentperspektiv. 

Utredarens arbete bestod av två steg. Första steget utgjordes av förslag på hur andra 

aktörer än Apoteket AB skulle kunna bedriva detaljhandel med receptbelagda och 

receptfria läkemedel. Andra steget utgjordes av förslag som möjliggör försäljning av ett 

begränsat sortiment receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Med dagligvaruhandeln 

avses livsmedelsaffärer, bensinstationer, hälsokostaffärer, närbutiker etc. 

Den nya lagen om receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln utfärdades i juni 2009 och 

från den 1 november samma år blev det tillåtet för dagligvaruhandeln att sälja receptfria 

läkemedel.  

 

 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att redovisa och diskutera hur berörda intressenter på den 

svenska apoteksmarknaden ser på den möjlighet, som skapats från den 1 november 

2009, att ett stort antal receptfria läkemedel får försäljas utanför apotek.  
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Aspekter som ska belysas 

De aspekter som jag har valt att studera mer ingående utgår från de mål som regeringen 

motiverat avregleringen med: 

 

� bättre tillgänglighet för konsumenterna till receptfria läkemedel, 

� prispress på receptfria läkemedel, och 

� en säker och ändamålsenlig läkemedelsanvändning 

 

 

Val av intervjupersoner 

Jag har valt att intervjua olika intressenter på apoteksmarknaden som kan tänkas ha 

synpunkter på receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln.   

Intressenterna kommer från Landstinget (sjukvårdspolitiker), Läkemedelskommittén, 

Läkemedelsverket, apoteksaktörer (Apoteket AB, Medstop etc.), 

Läkemedelsindustriföreningen, apotekspersonal (apotekschef och farmaceut), 

Apoteksmarknadsutredningen, PRO, Farmaciförbundet, dagligvaruhandeln och enskilda 

konsumenter. 

 

 

Förutsättningar för intervjupersonen 

Att under intervjun i största möjliga mån svara som representant för er organisation. 

 

 

Användning av ljudbandspelare 

Bekräfta godkännandet att använda ljudbandspelaren. 

Informera om att alla intervjupersoner kommer att förbli anonyma. Inget som kan röja 

någons identitet tas upp i uppsatsen. 

 

 

Frågor från intervjupersonen 

Finns frågor kring genomförandet av intervjun eller oklarheter kring ovanstående 

information.  
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Intervjufrågor till exempelvis konsument 

Allmän fråga 

Vad tycker du i allmänhet om att man nu kan inhandla receptfria läkemedel ex. i 

livsmedelsbutiker och på bensinstationer?  

 

Tillgänglighet för konsumenten 

Hur viktigt är det för dig att receptfria läkemedel finns att köpa på andra ställen än 

apotek?  

 

Tycker du att tillgängligheten varit för dålig när man enbart varit hänvisade till att köpa 

receptfria läkemedel på apotek? 

 

Omregleringen medför inte någon skyldighet för dagligvaruhandeln att tillhandahålla ett 

visst bassortiment av receptfria läkemedel. Tycker du att det sortiment av receptfria 

läkemedel som finns utanför apotek är tillräckligt?  

 

Vilka receptfria läkemedel anser du är viktiga att man ska kunna inhandla i 

dagligvaruhandeln? 

 

Priser på receptfria läkemedel 

Det råder fri prissättning på receptfria läkemedel vilket innebär att återförsäljaren själv 

kan bestämma försäljningspris. Tror du att fler försäljningsställen kommer att medföra 

att priset på receptfria läkemedel ökar eller minskar?  

 

Hur viktigt är priset på receptfria läkemedel för dig som konsument? 

 

Är du beredd att betala ett högre pris för receptfria läkemedel för att få en ökad 

tillgänglighet? 

 

Säker och ändamålsenlig läkemedelsanvändning 

För att få handla receptfria läkemedel i dagligvaruhandel krävs att konsumenten är 

minst 18 år. Vad anser du om åldersgräns för sådana inköp? 
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Det finns inget krav på de som säljer receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln att de ska 

tillhandahålla farmaceutisk kompetens. Vad tycker du om det?  

 

Hur viktigt är det för dig att kunna få råd från personalen om receptfria läkemedel och 

om hur egenvårdsåkommor behandlas?  

 

Tycker du att det är viktigare att ha en bra tillgänglighet dvs kunna köpa receptfria 

läkemedel i dagligvaruhandeln än att kunna ställa frågor om produkterna? 

 

Hur tycker du att personalen i dagligvaruhandeln ska hantera frågor som rör rådgivning? 

 

Vilka frågor från konsumenter angående rådgivning tycker du att butikspersonalen kan 

besvara respektive inte besvara? 

 

Det ställs särskilda krav på dagligvaruhandelns sätt att hantera, förvara och exponera 

receptfria läkemedel. Vilka krav tycker du som konsument är viktiga att ställa på 

återförsäljare för att garantera en säker och lämplig användning av receptfria 

läkemedel? 



  

Kalmar Växjö 
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