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Sammanfattning 
 
Introduktion: Apoteken har som viktigaste uppgift att vara rådgivare för kunden. 
Farmaceuten skall säkerställa att kunden får rätt information samt rådgivning gällande sitt 
läkemedel. Vidare är apotekens uppgift att kontribuera till en bättre folkhälsa på detta sätt 
och samtidigt avlasta primärvården, då apoteken räknas som den sista länken i vårdkedjan.  
Farmaceutens kompetens används i nuläget inte till fullo och det finns en låg kännedom 
om farmaceutens roll. En god kommunikation är en förutsättning för en god patient-
farmaceutrelation. 
Syfte: Syftet med den här studien är att undersöka ett apotek som har varit med i ett 
pilottest med coaching av medarbetare gällande förbättrat kundmöte och rådgivning, samt 
att jämföra detta med ett apotek som inte har haft samma typ av coaching. 
Metod: Metoden grundar sig på kvalitativa semistrukturerade intervjuer som 
datainsamlingsmetod. Tio stycken intervjuer genomförs totalt, som sedan transkriberas 
och analyseras.  
Resultat: Resultatet av denna studie visar att det inte finns någon skillnad mellan de två 
undersökta apoteken. Baserat på respondenternas svar, finner man att många 
kommunikationsbaserade problem grundar sig i det nya apotekssystemet samt 
generikautbyten.  
Diskussion: Coachingen som apotek 1 har genomgått har inte bidragit till att apoteket 
står ut i studien med hänsyn till rådgivning och kommunikation. 
Slutsats: Det finns ingen skillnad hos kunderna på de två olika apoteken med hänsyn till 
hur de uppfattar kundmötet.  
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1. Introduktion 

 
Kommunikation är en process som bland annat kan innefatta en vidaresändning av 
information från en person till en annan. Kommunikation är en tvåvägsprocess, där det 
sker utbyte av information, känslor och uppfattningar. Detta kan ske verbalt eller via skrift, 
tecken eller kroppsspråk. Eftersom kommunikation är en process där (minst) två är 
inblandade, är det inte tillräckligt att sända ut ett meddelande och antaga att den andra 
parten har uppfattat meddelandet. En bra kommunikation kräver att man uttrycker sig på 
ett tydligt sätt för att undvika kommunikationsproblem och missuppfattningar. (1) 
 
Apoteksmarknaden är under en ständig förändring och farmaceutens roll har ändrats 
markant på apoteken. Man lägger nu ett stort fokus på omsorg för kunden för att främja en 
god läkemedelsanvändning. Man strävar även efter att bygga en upp en god 
kommunikation och relation mellan farmaceuten och kunden. Målet med en god 
kommunikation är att få kunden att nå utsatta behandlingsmål och minska risken för 
felanvändning. Det viktigaste i kundmötet är att skapa en förtroendefull relation och att 
kunden får en känsla av säkerhet och att farmaceuten visar omsorg. (2)  
 
Denna studie är ett försök i att skildra två apotek, varav det ena apoteket har varit med i ett 
internt pilottest på en apotekskedja med avseende på coaching av medarbetare i 
kundkommunikation och rådgivning. Det andra apoteket har inte genomgått någon intern 
coaching. Studien har också som syfte att förstå kundernas syn på hur 
kundkommunikationen kan förstärkas på apoteken. Datainsamling sker genom intervjuer 
som är den valda metoden. Apoteksledningen på apotekskedjan för apotek 1 identifierande 
att det fanns en potential att öka i kundvärdet, bidra till bättre läkemedelsanvändning och 
egenvård samtidigt som man stärker kundnöjdheten och lönsamheten för apoteket. 
Ledningen bestämde att man skulle införa coaching på utvalda apotek inom kedjan. Apotek 
1 var med som ett testapotek i regionen. Kunderna på apoteken är i allmänhet väldigt nöjda, 
men målet med pilottestet var att försöka bli ännu bättre på varje kundmöte och få en ökad 
förståelse i kundernas behov. Målet var även att använda farmaceuternas kompetens som 
rådgivare på ett bättre sätt, och att apotekspersonalen skall vara ett bättre stöd för 
kunderna både i deras läkemedelsbehandlingar och genom rådgivning i egenvården. 
Apotekspersonalens stöd kan vara i form av råd, information, anpassad service eller 
produkter som gör att det blir enklare för kunden att må bra med sina läkemedel eller få en 
ändamålsenlig egenvård. Det är viktigt att verka för farmaceutisk omsorg, bygga förtroende 
hos kunderna och därmed skapa långsiktiga kundrelationer. (3) 
 
Ute på koncernens apotek och i kundmötet innebar pilottestet konkret att alla medarbetare 
i två utvalda regioner (totalt ca 50 apotek) gick igenom en utvecklingsinsats. En e-
utbildning med filmer för att illustrera målbild i kundmötet, individuell coachning utifrån 
verkliga kundmöten och uppföljningssamtal med chef för att fortsätta uppmuntra och 
coacha medarbetare till att utveckla sina kundmöten. Basen i hela utvecklingsinsatsen är 
vad som kallas ”Det goda kundmötet” och den kommunikationsmetod som används för att 
föra en dialog med kunden. En av nycklarna är öppna frågor vilket också varit ett av fokus 
att stärka i kundmötet. 
 
Koncernens ledning har nu tydliggjort att man behöver lyfta och nyttja den farmaceutiska 
kompetensen ännu mer för att öka kundvärdet och förverkliga kundlöftet – ”Vi gör det 
enklare att må bra: Med djupast kunskap och högst kvalitet, hittar vi hela tiden nya sätt att 
hjälpa dig. Genom hela livet”. 
 
Apotek 2 i studien är ett apotek som är likvärdigt med apotek 1 med hänsyn till storlek, 
antalet anställda, kundflöde och geografisk position. Apotek 2 har inte genomgått ett 
pilottest, och har inte utbildat sin personal med coaching. Apotekspersonalen har sina 
grundutbildningar som apotekare, receptarier och apotekstekniker, likt apotek 1. På båda 
apoteken genomgår personalen intern schemalagd kompetensutveckling varje månad. 
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2. Tidigare forskning och teori 
 
2.1 Apotekens och farmaceutens roll 
 
En av apotekens viktigaste roller är att kunna erbjuda vägledning och rådgivning om 
läkemedel. Apotekspersonalen förväntas besitta kunskaper om läkemedel och dess effekter 
och biverkningar, och detta skall vara en förutsättning för patienterna att kunna lita på att 
apoteken förmedlar en ansvarsfull rådgivning som baseras på insikt om 
läkemedelsanvändning, interaktioner samt vilka biverkningar som möjligen kan inträffa. 
(3) Det är apotekspersonals ansvar att patientsäkerheten värnas. (4) 
 
Farmaceuten har även en viktig roll i samhället och den främsta rollen som ansvarig för 
hantering av receptbelagda läkemedel på apotek. För att få behörighet att expediera 
läkemedel måste man ha en 5-årig eller en 3-årig universitetsutbildning. (5) 
 
Genom att läkemedel används på rätt sätt kan man rädda liv, bota och öka livskvalitén för 
sjuka människor. Vid fel läkemedelsanvändning kan man riskera att man får utebliven 
effekt eller till och med få skador eller ökade biverkningar. Det blir även en stor kostnad för 
samhället. Farmaceuternas roll är därför att använda sina kunskaper och bidra med sina 
insatser för att informera, vägleda samt att ge råd om hur man använder sina läkemedel 
korrekt. På senare tid jobbar farmaceuter även på sjukhus och äldreboenden, där man 
tillsammans med annan sjukvårdspersonal arbetar med läkemedelsgenomgångar med 
patienterna för att säkerställa att patienten använder sitt läkemedel på rätt sätt och ifall det 
finns flera läkemedel som interagerar med varandra. Man jobbar alltså med att lösa 
läkemedelsrelaterade problem hos patienterna genom att gå igenom läkemedelslistans 
relevans och ifall den är anpassad för patienten. På apoteken pratar farmaceuten med 
kunden om hur medicinerna skall användas, samt ger individuellt anpassade råd.  
Farmaceuter kan även jobba inom industrin med att forska fram nya läkemedel. Eftersom 
farmaceuter jobbar med människor och dess hälsa är det en yrkesgrupp, som är viktig för 
samhället. Hälsofrågor kan däremot vara komplexa och varje människa har sina egna 
förutsättningar. Det är därför viktigt att driva utvecklingsarbetet fram, för farmacin och för 
farmaceuter. (6)  
 
Enligt den internationella världshälsoorganisationen (WHO) kännetecknas farmaceuten, 
som en kommunikator, en handledare, hälsoprojektor, rådgivare och 
läkemedelsleverantör. Enligt WHO skall farmaceuten verifiera säkerheten och 
lämpligheten i recept och kontrollera patientens läkemedelslista, innan läkemedlet lämnas 
ut. Farmaceuten har ansvaret att kontrollera att läkemedelsmängderna dispenseras 
noggrant och tar beslutet ifall läkemedlet överhuvudtaget skall lämnas ut till patienten eller 
ej. Detta skall ske i samband med rådgivning. (7) 
 
2.2 Sveriges apotekssituation 
 
Då det har gått några år med en ny apoteksmarknad, behöver man nu utvärdera apotekens 
roll och hur rådgivningen fungerar i vårdkedjan.(3) Den felaktiga läkemedelsanvändningen 
har resulterat i stora förluster i samhället, både för individens hälsa och på samhällsnivå. 
Notan har legat på drygt 10 miljarder kronor. (8) Innan omregleringen av apoteken fanns 
det drygt 920 apotek i Sverige, detta innebar ca. ett apotek per 10 000 invånare. Sverige 
var det sämsta landet i hela Europa på apotekstäthet, där man i snitt låg på ca ett apotek 
per 4000 invånare. Man hade i och med omregleringen en del huvudmålsättningar. Man 
ville bland annat kunna erbjuda bättre service, ett större tjänsteutbud, lägre 
läkemedelskostnader, samt en ökad tillgänglighet till läkemedel. Omregleringen skulle 
även kunna bevara apotekens bidrag för en förbättrad användning av läkemedel i 
förknippning med de insatser som görs inom hälso- och sjukvården. En målsättning var 
även att kompetens och säkerhet kring läkemedel skulle bibehållas och bevaras. 
 



 

3 
 

Läkemedel i sig används inte som andra varor, utan kräver specifika instruktioner för 
användning, det är även subventionerat av staten.  Man kommer även fortsättningsvis ha 
en strikt reglering för att kunna ta tillvara på medborgarnas intressen, både som patienter 
och skattebetalare, samt som konsumenter. Det är viktigt att man säkerställer hög 
kompetens och säkerhet i läkemedelsförsörjningen. (9) 
 
I Sverige jobbar över 10 000 personer på apotek. Det finns flera olika yrkeskategorier, 
bland dessa finns apotekare, receptarier, apotekstekniker, samt övrig personal. I och med 
att apoteksbranschen tog en snabb tillväxt, har behovet av arbetskraft ökat markant. I 
samband med detta har även antalet sökande minskat till de farmaceutiska utbildningarna, 
samt antalet pensionsavgångar är stort inom branschen. Det är även svårt att rekrytera till 
glesbygd och att få dit utbildad personal (3) 
 
2.3 Apotek ur ett kundmötesperspektiv 
 
Sveriges Apoteksförening har i sin avsiktsförklaring belyst att kunder i stort sett är väldigt 
nöjda med sina besök på apoteken. (3) Dock så har man sett att kunder oftast inte har 
vetskap om vilka tjänster som erbjuds på ett apotek. De flesta apotek erbjuder utökade 
rådgivningar i samband med receptexpeditioner, mätning av blodtryck eller allergitest 
m.m. Det är också vanligt att kommunikationen mellan apotekspersonal och kunden oftast 
handlar om läkemedelsutbyten eller statliga regler för läkemedelsinköp eller 
högkostnadstrappan. Man fokuserar mindre på hur det förskrivna läkemedlet skall 
användas, då fokus i kundmötet blir på det erbjudna generikapreparatet.  Det blir alltså 
många frågor och funderingar om själva utbytet, snarare än själva läkemedlet, dess 
användning, biverkningar och dosering.  
 
I och med att drygt tusen läkemedel byts ut varje månad efter myndighetsbeslut, på alla 
apotek i hela landet, vid samma tidpunkt, blir det svårt för alla apotek att tillhandahålla 
rätt läkemedel på lager. Detta kan leda till sviktande förtroende för apoteken ur kundernas 
synvinkel, då man inte har byggt upp optimala försättningar att bygga en tillitsfull relation 
med sina kunder. (3) 

3. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att undersöka ett apotek specifikt som har haft en coaching gällande 
förbättrat kundmöte och rådgivning, samt jobbat en tid med detta, och utföra en 
djupanalys av kundernas upplevelse om hur den är efter denna satsning och ifall apoteket 
har tagit en positiv riktning gällande rådgivning och kommunikation jämfört med innan.  
Vidare skall detta jämföras med ett annat apotek som inte genomgått samma coaching. 
Coachingen är ett pilottest som genomförts på utvalda apotek. 
 
 

Frågeställningar: 
 

• Hur upplever kunder rådgivningen på apoteken? 

• Finns det några svårigheter med kundmötet på apoteken? 

• Vad tycker kunderna är det viktigaste i kundmötet på apoteket? 
 
 
 
4. Metod 
 
Studiens syfte är att undersöka ifall apotek 1, som jobbat med coaching av personal har 
tagit en positiv riktning gällande rådgivning och kommunikation baserat på kundernas 
upplevelser. Med utgångspunkt i detta har jag valt att använda mig utav semistrukturerade 
intervjuer som datainsamlingsmetod. För att analysera intervjuerna har jag använt mig 
utav kodning som databearbetningsmetod. 
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4.1 Urval 
 
Urvalet till studiepopulationen i denna studie kommer att vara kunder på Apotek 1 och 
Apotek 2. Urvalet till denna intervjuerna kommer att vara heterogena, och oberoende 
personernas ålder. Kriterier kommer att vara personer som har någon form av erfarenhet 
av rådgivning och kommunikation på apoteket efter satsningen som genomförts.  
Rekrytering av respondenter har skett genom spontant tillfrågande på apoteket av kunder 
ifall de vill delta i en intervjuundersökning. Alla kunder som blev tillfrågade har hämtat ut 
recept och fått någon form av rådgivning från apoteket. 
 
Intervjuantalet ligger på fem intervjuer per apotek med besökande kunder. Detta är ett 
rimligt intervjuantal då Kvale och Brinkman anser att det är normalt med upp till 10–15 
intervjuer i kvalitativa intervjustudier. Antalet intervjuer kan även variera beroende på den 
tid som krävs för att bearbeta data. Det är viktigt att lägga ner tillräckligt med tid för att gå 
igenom och analysera materialet man har samlat in, därför är det viktigt att ha ett rimligt 
antal intervjuer. (10) Intervjuernas längd hamnade på ca 20–25 minuter per intervju. Fyra 
av intervjuerna genomfördes via telefon. 

4.2 Datainsamling 
 
Då målet var att genomföra en djupanalys med kunder om deras kundupplevelser, valdes 
intervjuer som datainsamlingsmetod. Det finns två typer av intervjuer, den kvalitativa och 
den strukturerade.  Enligt Kvale och Brinkmann utgår en halvstrukturerad intervju utifrån 
olika teman. Intervjuerna kan inte liknas vid vardagliga samtal, men det är inte heller 
slutna frågeformulär. Enligt Kvale och Brinkmanns intervjuguide skall intervjuaren vara 
flexibel när det gäller ordningsföljden på frågorna. Detta kallas en halvstrukturerad 
intervju. (10) Denscombe väljer att kalla denna metod för semistrukturerad, vilket är 
benämningen jag kommer att använda mig av i denna studie. Denscombe menar vidare att 
en semistrukturerad intervju behandlar olika frågor, som man väljer att få svar på. (11)  
 
Jag valde därför att använda mig utav en semistrukturerad kvalitativ intervju som metod. 
Intervjuerna har haft ett frågeformulär med förutbestämda färdigformulerade frågor, dock 
så var jag anpassbar vad gällde formulering och uttryck av en del frågor vid intervjutillfället.  
Den kvalitativa intervjustudien har följt Kvale och Brinkmanns sju stadier.  
 
I det första steget undersöks syftet med undersökningen. Varför görs man denna 
undersökning och vad är det som skall undersökas?  I det andra steget skall upplägget med 
själva undersökningen planeras. Hur skall själva studien läggas upp? I det tredje steget 
genomförs själva intervjuerna. I det fjärde steget skall intervjuerna transkriberas och 
analyserna skall förberedas. I det femte steget skall analysmetod bestämmas, med hänsyn 
till syftet och ämnet. I det sjätte steget skall reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
verifiera resultatet. I det sjunde, och det sista slutgiltiga steget skall resultatet rapporteras. 
(10) 
 
I själva studien användes en intervjuguide som innehåller olika teman och frågor. Då 
studien är semistrukturerad innehåller själva intervjuguiden exempel på frågor enligt 
Kvale och Brinkmanns instruktioner för en intervjuguide. 
 
 
4.3 Intervjugenomförande 
 
Innan intervjuerna genomfördes gjordes det en pilotintervju med en kurskamrat. Syftet 
med pilotintervjun var att få pröva på och känna efter hur det är att göra en riktig intervju. 
Detta ger tillfälle för att kunna ”rätta till” och tillföra frågor som man skrivit ner i förväg. 
Enligt Denscombe är pilotintervjun även ett tillfälle för att kunna utvärdera ifall 
frågeställningarna blev besvarade och ifall frågorna var relevanta för syftet. Intervjuaren 
bör i förväg öva på intervjuer för att kunna förbereda sig då man inte alltid är lika vaksam 
under en riktig intervju. (11) 
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Efter pilotintervjun ändrades en del frågor som tycktes vara tvetydiga. Själva intervjuerna 
spelades in med mobiltelefonens inspelningsprogram. Genom att spela in intervjuerna fås 
som intervjuare även möjlighet att sätta fokus på själva studien och ämnet man vill 
undersöka än att försöka komma ihåg intervjun med minnet. Ljudinspelningar fångar upp 
respondentens svar på ett sätt som kan behövas senare i analysen, som t.ex. betoning av 
ord och pauser etc. (10) Intervjuerna skrevs ned ordagrant och alla ljudinspelningar gicks 
igenom en andra gång för att kontrollera att allt har blivit nedskrivet.  
 
4.4 Transkribering 

Efter att intervjuerna spelats in och transkriberats som tidigare nämnts, gavs 
respondenterna fiktiva namn i själva transkripten. Analysmetoden som användes var 
kodning enligt Hseih och Hannon, där man utmärker ord som fångar upp nyckelbegrepp. 
De ord som väljs ut för att kodas är vanligt förekommande ord som upprepas under 
intervjun. Initialt analyserades fyra intervjuer, som sedan kodades och en översikt bildades 
över kodord. Denna översikt användes sedan för att granska resterande sex intervjuer. 
Efter granskningen delas kodorden upp i kategorier och underkategorier. Kategoriseringen 
av kodorden skedde med hjälp av grundteman från intervjuguiden. (12) Efter granskningen 
blev kategorierna följande: information och rådgivning, kompetens, bemötande och 
förståelse, åtgärder för god kundupplevelse, apotekmötets nackdelar, farmaceutens 
yrkesroll, förtroende, tidsperspektiv och vårdjournaler. 
 
4.5 Verifiering 
 
Enligt Denscombe är det viktigt att kunna verifiera sin studie, dvs. man skall kunna påvisa 
att resultaten man har kommit fram till inte är uppdiktade. Ifall man inte verifierar sin text 
kan studien uppfattas som icke tillförlitlig. Resultaten bör stödja sig på metoder och 
analyser som är anpassade till den forskning man bedriver. Kraven på att studien skall 
anses vara tillförlitlig, delar Denscombe in följande grundbegrepp: tillförlitlighet, 
generaliserbarhet, objektivitet och validitet. Vidare förklarar Denscombe att validitet 
innebär att den som genomför studien skall utvärdera ifall metoden är den mest lämpliga 
ställt mot ämnet, för att kunna få en så ordentlig och precis data som möjligt. (11) 
 
Då denna studie grundar sig på djupanalyser med kunder om kundkommunikationen på 
apoteken studerades ifall intervjuer var den lämpligaste metoden för att få fram utförliga 
och tillförlitliga svar. Intervjumetoden bedöms vara lämplig, då syftet var ett få en djup bild 
av kunders uppfattningar och erfarenheter av kundmötet. 
 
Denscombe förklarar vidare att författaren till studien måste vara neutral till forskningen. 
Det måste därför finnas distinkta motiveringar till varför en specifik metod och analys är 
vald. Generaliserbarheten är enligt Denscombe när resultaten för studien inte är utstående 
för själva studien, utan att utfallet är något som allmänt kan förekomma. (11) 
 
Kvale och Brinkmann menar att forskare som genomför intervjustudier bör kunna 
utvärdera ifall resultaten man fått fram är generaliserbara, i detta fall om utfallet och 
resultaten kan förekomma på andra apotek och hos andra kunder. (10) Bedömningen är 
att utfallet av studien kan förekomma hos andra apotek, då majoriteten av svaren hos 
respondenterna visar sig ha kopplingar med Sveriges nuvarande apotekssystem, vilket är 
tillämpat på alla apotek i Sverige. Med objektivitet menar Denscombe att författaren skall 
vara opartisk och inte influerat resultaten på något sätt. (11) Objektiviteten bedöms vara 
god i denna studie, då forskaren inte har påverkat resultaten på något sätt. Däremot bör 
man ha i åtanke att resultat i alla studier används till egna ändamål och resultat tolkas 
individuellt i diskussionsdelen. 
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4.6 Etiska aspekter 
 
Denna studie har genomförts med hänsyn till forskningsetiska principer från 
vetenskapsrådet. Dessa principer innefattar bland annat konfidentialitetskrav, samtycke, 
information samt nyttjande. Alla intervjudeltagare har vid förfrågningstillfället 
informerats om att deltagandet i studien var frivillig samt att intervjuerna och svaren 
kommer att behandlas med största försiktighet med hänsyn till konfidentialitet.  
Studiedeltagarna har även fått läsa igenom ett informationsblad samt skrivit under en 
samtyckesblankett. Deltagarna har även blivit informerade om syftet med studien samt att 
deras deltagande inte är bindande och att de närsomhelst kan avbryta intervjuerna, utan 
vidare förklaring. Då intervjuerna har spelats in är dessa ljudfiler förvarade oåtkomligt för 
andra och samtliga papper och filer kommer destrueras vid slutet av examensarbetet. 
Intervjudeltagarna har varit för intervjuaren okända personer och ingen har varit i 
beroendeställning. 
 
4.7 Metoddiskussion 
 
Den mest lämpade metoden för att analysera och utvärdera människors åsikter, känslor, 
erfarenheter och förståelse är genom att intervjua. Genom intervjuer får man ett utvecklat 
svar, jämfört med exempelvis enkätundersökningar där man skall svara med ett kryss eller 
få enstaka ord. (11) 
 
I och med att intervjumetoden är anpassbar ger detta möjligheter att kunna uppfölja idéer 
och tankar. Under intervjuer kan man även ställa följdfrågor, vilket bidrar till ett djup i 
ämnet och en mer nyanserad bild. Detta kan dock leda till att det blir svårare att tolka 
svaren och det finns risk i att intervjuaren har verkan på respondentens svar. (13) En av 
fördelarna med att ha en semistrukturerad intervju är att man har möjlighet att ändra 
frågorna och tydliggöra frågor under själva intervjun som kan verka oklara. En annan 
fördel är att respondenterna kan utveckla sina svar lättare. (14) 

Då fyra intervjuer genomfördes via telefon, utvärderas även metoden ifall detta är lämpligt. 
Det finns en rad fördelar med telefonintervjuer då det är en kostnadseffektiv metod samt 
mycket tidseffektiv. Intervjuaren kan även ha mindre påverkan på respondenten då man 
inte kan uppfatta personen man pratar med i andra sidan av linjen på samma sätt som ett 
fysiskt samtal. Däremot kan det finnas brister i att använda sig av telefonintervjuer och 
detta kan vara att man inte kan se respondenternas kroppsspråk, miner och uttryck, vilket 
kan ha en betydande roll i resultatet.  (15) 

5. Resultat och diskussion 
 
Person 1–5 från apotek 1 
Person 6–10 från apotek 2 
 
5.1 Tidspress 
 
Respondenten blir tillfrågad om kundmötets innehåll, dvs. rådgivningen. Respondenterna 
tycker i allmänhet att det går snabbt och att man inte hinner reflektera över hur det har 
gått. Rådgivning finns att få, men det blir väldigt kort och koncist i de flesta fall. 

 
"Helt okej...Jag har inte tänkt på det så mycket, jag önskar mest få ut min medicin 
som jag tagit i flera år och behöver inte mycket mer än det" (Apotek1P1) 
 
"Jag tycker att jag har fått finfin hjälp. Jag har fått rådgivning när jag har behövt 
den" (Apotek1P2) 

 
Respondenterna upplever att det är tidspressat under expediering av läkemedel. De 
uttrycker det som att man inte hinner reflektera över receptexpeditionen då det går väldigt 
snabbt. 
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"Jag upplever att farmaceuten alltid har bråttom att klicka vidare till nästa kund. 
Hon har inte orkat att prata med mig trots att jag frågade flera saker. Jag fick bara 
ett kort svar som att hon ville avsluta hela samtalet..." (Apotek2P10) 
 
"Jag vet inte, allt går så snabbt nuförtiden så jag har inte haft tid att ens reflektera 
över din fråga. Receptuthämtningen tar ju mindre än två minuter" (Apotek2P7) 

 
Respondenterna från båda apoteken upplever att kundmötet går snabbt, men att det finns 
rådgivning att få trots tidspressen. Respondenterna från apotek 1 tycker att det finns 
rådgivning att få, medan respondenter från apotek 2 tycker att kundmötet går väldigt 
snabbt. 
 
Respondenter från båda apoteken upplevde att det är stressigt när det är många kunder 
som står och väntar i bakgrunden. Det är ofta personalbrist och många som står och väntar 
på sin tur. Detta kan leda till att man blir stressad. Respondenterna skulle önska sig en 
avslappnad tid att kunna prata i lugn och ro med farmaceuten. 
 

”Tidsmässigt är jag väl nöjd med mötet, men man känner sig lite stressad när det 
alltid är folk bakom som står i kö…och flera kanske har väntat en lång tid” 
(Apotek1P4) 
 
”Mer personal behövs definitivt, folk står ju och väntar hur länge som helst, det är 
inte OK tycker jag” (Apotek1P3) 
 
”Det är alltid kö, kan inte minnas någon gång där det inte har varit kö på apoteket, 
och man blir ju stressad såklart även om farmaceuten är vänlig”(Apotek2P6) 

 
Det finns ingen väsentlig skillnad mellan apotek 1 och 2 i hur respondenterna upplever 
kundmötena ur ett tidsperspektiv. 
 
Till skillnad från förr i tiden, så sköter läkemedelsföretagen all läkemedelstillverkning. 
Apoteken idag ansvarar för läkemedelsförsörjningen i samhället samt är en essentiell del 
av sjukvården. (3) 
 
Respondenter på apotek 1 har uttryckt att det finns rådgivning att få, men att det har varit 
väldigt kort och ej innehållsrikt, man önskar dock att endast få ut sina mediciner, utan att 
få rådgivning. Dock så är respondenterna på apotek 1 överlag nöjda med information och 
rådgivningen som har erbjudits. Respondenter från apotek 2 upplever att själva 
receptexpeditionen går väldigt snabbt. De uttrycker att man inte hinner reflektera över 
rådgivningen. Det går väldigt snabbt och man har upplevt att farmaceuten ”alltid har 
bråttom att klicka vidare till nästa kund”. Apoteksbranschen står för att tillhandahålla en 
god farmaceutisk omsorg, vilket även innebär att farmaceuterna skall införa en dialog för 
att kunna kartlägga kundernas behov. (3) 
 
Respondenter från både från apotek 1 och 2 upplevde att det är personalbrist på apoteken 
och att det oftast är mycket folk som står och väntar. Detta i sin tur leder till stressiga 
kundmöten, även om farmaceuten är vänlig och avslappnad, men själva miljön med 
väntande människor och ett högt tryck får en att bli stressad.  
På flera apotek runtom i landet har det varit så pass stor personalbrist, att apoteken har 
behövt stänga igen på sommaren. Det har funnits för få utbildade farmaceuter som har 
kunnat vikariera. (16) 
 
Enligt flera undersökningar är stress det största arbetsmiljöproblemet ute på apoteken. 
Enligt Shadé Jalali, fackföreningen Unionens branschutredare för farmaci och hälsa, är det 
så pass stressigt att de anställda inte hinner ta lunch eller raster. (17) Enligt en 
arbetsmiljöbarometerundersökning gjord av Farmaciförbundet visar det sig att fler än 66 
procent av apotekens anställda upplever att det är stressigt på apoteken. Nästan upp till 50 
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procent av alla som har behörighet för att expediera recept är oroliga för att göra 
felexpeditioner på grund av stress. (18) 
 
Enligt en fransk studie har arbetsrelaterad stress en stor inverkan på apotek. Orsaken till 
den arbetsrelaterade stressen har varit bland annat den stora arbetsbelastningen, 
arbetsstämningen samt arbetskvalitén. Om en utvärdering av arbetsmiljön görs kan man 
eventuellt förbättra stressnivåerna på apoteken. Vidare menar studien att apoteken bör 
tillämpa en organisatorisk stresshantering. (19)  
 
På flera apotek runt om i landet är långa väntetider och personalbrist. Detta är nu något 
som regeringen har lagt fram i den nya apotekmarkandsutredningen och flera förslag 
förväntas läggas fram, genom t.ex. en ökad bemanning av farmaceuter och fler receptarie- 
och apotekarstudieplatser på universiteten och högskolorna. 
 
5.2 Svårigheter kring datasystemen på apoteken 
 
Respondenter från apotek 1 och apotek 2 tycker att farmaceuterna har grundläggande 
kunskaper som inte riktigt räcker till. En del tycker att farmaceuterna inte har nog med 
erfarenheter. 
 

”Jag tycker att farmaceuterna har basala kunskaper, tyvärr” (Apotek2P10) 
 
”Farmaceuterna verkar inte ha några erfarenheter eller färdigheter, de blir 
tveksamma vid minsta lilla fråga, nej, jag är inte nöjd” (Apotek1P1) 

 
Respondenterna från båda apoteken tycker att farmaceuterna är kompetenta, men att det 
finns andra faktorer som spelar roll, som t.ex. systemet och att det är många 
nyexaminerade som inte har blivit tillräckligt insatta i systemet. 
 

”Jag har fått utförliga svar när jag har frågat något, kompetensen ligger på sin 
plats, men i dagsläget kan vemsomhelst få fram kunskap, det är ju inte som gamla 
tider…” (Apotek1P4) 
 
”Kompetensen är väl bra när det gäller det medicinska, sedan finns det många 
oerfarna nyexaminerade där ute på apoteken tyvärr som inte kan systemet helt och 
hållet” (Apotek1P3) 
 
”Jag tycker att kompetensen finns, det är duktiga farmaceuter men systemet 
krånglar nog till allt” (Apotek2P8) 

 
Respondenterna från båda apoteken tycker överlag att farmaceuterna är duktiga, men att 
de nyexaminerade har en del att lära sig. Det finns ingen väsentlig skillnad i den uttryckta 
kompetensnivån mellan apotek1 och apotek2. 
 
En farmaceut kan vara en receptarie och en apotekare. En apotekare har en femårig 
universitetsutbildning och en receptarie har en treårig. Den mest väsentliga skillnaden 
mellan apotekare och receptarier är utbildningens längd. Vid båda utbildningarna läser 
man biologi, fysiologi och kemi. Där man återfinner läkemedel, behövs en farmaceuts 
kunskap. (9) 
 
En del respondenter från intervjuerna tycker att farmaceuterna endast har grundläggande 
kunskaper och som inte riktigt räcker till. En del tycker att farmaceuterna inte har nog med 
erfarenheter, i synnerhet nyexaminerade. Detta behöver dock inte endast bero på de 
teoretiska kunskaperna, utan det finns en hel del kring farmaceutyrket, som inte har med 
utbildning och kunskap att göra. Datorsystemen som används på apoteken kan vara 
komplicerade, särskilt om man är nyexaminerad och inte insatt i systemet.  
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Det finns även en hel del kunskap man behöver kunna inom yrket, som har med lagar och 
regler att göra, som t.ex. det generiska utbytet, högkostnadsskydd och 
högkostnadstrappan. Detta kan vara en bidragande faktor till varför kunderna upplever att 
farmaceuterna verkar tveksamma eller osäkra, då det finns många gråzoner och specifika 
situationer, som kräver skräddarsydda lösningar. Detta kan ses som svaren från 
respondenterna från båda apoteken.  Att man har ett system, som innehåller kryphål och 
otydligheter kan försvåra jobbet för en farmaceut.  
 
I artikeln ”Krångligt att införa fler utbyten av läkemedel på apotek” publicerad i Dagens 
Medicin 2011 skriven av Lina Östberg, förklarar hon att ju fler läkemedel som skall bytas 
ut, desto större förändringar av IT-system skulle behövas.  Vidare i samma artikel 
kommenterar Läkemedelsverket att flera läkemedel är utbytbara, men att det samtidigt 
krävs mycket för att kunna göra detta på ett patientsäkert sätt.  (20) 
 
Detta indikerar att det inte endast är kompetensen som spelar roll i fråga, utan att 
apotekssystemet i sig är klurigt. Osäkerheten från farmaceuterna sida, i synnerhet de 
nyexaminerade kan bero på detta system och tveksamhet i hur man skall hantera det.  
Respondenterna tycker likadant på båda apoteken och detta kan bero på att det inte 
egentligen spelar någon roll vilket apotek man besöker, utan att det grundläggande 
apotekssystemet ser likadant ut på alla apotek i hela Sverige. 
 
5.3 Fler befogenheter och förskrivningsrätt 
 
Enligt respondenter från apotek 1 bör farmaceuter få fler befogenheter samt att lära sig att 
kommunicera bättre med kunderna/patienterna. 
 

”Jag skulle vilja se att farmaceuterna fick fler befogenheter, och att man kanske bör 
läsa lite sociologi på apoteksutbildningen för att lära sig att kommunicera med 
kunderna/patienterna bättre” (Apotek1P5) 

 
Det finns en övergripande koncensus i att man önskar att farmaceuterna skall kunna se ens 
läkarjournaler, detta för att underlätta apoteksarbetet och receptexpeditionen. En del 
respondenter önskar även att farmaceuterna skulle få skriva ut recept, för att undvika att 
gå till läkaren endast för att få ett recept förnyat. 
 

”Jag vill gärna att de genomför en reform att farmaceuterna ser ens journal från 
läkaren, men då krävs det mer tid från farmaceutens sida också, det skulle kräva 
enorma satsningar med fler farmaceuter till varje apotek och att man har tid att 
sätta sig ner med varje kund. Det är ett önsketänk!” (Apotek1P5) 
 
”Det hade nog underlättat både för farmaceuten och för läkaren om man kunde se 
journalerna på apoteket” (Apotek2P6) 
 
”Jag skulle även önska att farmaceuterna fick skriva ut recept, på så sätt slipper 
man boka om en ny tid hos läkare bara för att förnya recept. Helt absurt och 
tidskrävande!!” (Apotek2P8) 

 
Respondenter från apotek 2 tycker att farmaceuten bör få förskrivningsrätt samt 
respondenter från apotek 1 upplevde att läkaren har mer befogenheter än vad en apotekare 
har, och man önskar se att apotekarna får mer behörigheter inom sitt yrke. 
 

”En läkare har ju behörighet att göra mer på sin inrättning än vad en apotekare 
har, vilket är synd, de är ju lika duktiga” (Apotek1P5) 
 

Fler och fler tycker att farmaceuter bör få fler befogenheter i sitt yrke, detta för att kunna 
tillgodose kundens behov bättre. En respondent tycker att farmaceuter även bör läsa en 
kurs i kommunikation/sociologi på apotekarutbildningen för att kunna lära sig 
kommunicera, samt läsa av kunden bättre. Det är viktigt att artikulera och prata i vardagligt 
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språk, då det inte är alla som är medicinskt pålästa, påstår respondenter från både apotek 
1 och 2.  
 
Att förstå vad kunden behöver är väldigt viktigt och en förutsättning för att ha en god 
kommunikation mellan farmaceuten och kunden. Det är viktigt att lyssna på vad kunden 
har att säga samt att försöka läsa av kundens agerande, vid t.ex. aggressivitet. Man skall 
alltid försöka lugna ner kunden och försöka att läsa av behovet. Det är även betydelsefullt 
att vara rätt vänd mot kunden, ge information som kunden behöver samt att använda rätt 
ordval. (21) Näst intill alla respondenter från apotek 1 och 2 tyckte att farmaceuterna skulle 
få tillgång till vårdjournaler. En del respondenter tyckte även att farmaceuterna bör få 
förskrivningsrätt. Detta för att avlasta vården, samt förenkla receptförnyelser för kunden. 
 
Idag får farmaceuter i Storbritannien, som har genomgått en extra utbildning rätt att skriva 
ut och förnya vissa läkemedel i samråd med en distriktsläkare. Det handlar oftast om att 
förnya recept mot kroniska sjukdomar där patienten stått på samma medicin i flera år.  (22) 
Läkemedelsindustriföreningen, Lif, har sedan ett par år sedan debatterat för att 
farmaceuter skall kunna få expediera ett nytt sortiment med receptfria läkemedel, efter 
rådgivning. Anders Blanck, VD för Lif, menar att sjuksköterskor som har en 
tilläggsutbildning har sedan flera dekader haft rätt att förskriva ett begränsat antal med 
läkemedel. Blanck menar att det borde finnas ett liknande system för apotekare.  
 
Genom att ge apotekare förskrivningsrätt, skulle det avlasta vården samt spara enorma 
summor åt landstingen. (23) Detta återspeglas i kundernas svar från intervjuerna, där en 
majoritet önskar att farmaceuter ska få tillgång till vårdjournaler men även att få skriva ut 
läkemedel. Öppenvårdsapotek bör ha bättre strukturella förutsättningar för att kunna 
bidra till att kunderna får bättre läkemedelsanvändning och vidare en säker vård. Idag har 
apotekspersonal inte tillgång till patientjournaler, och man kan inte se förskrivningsorsak 
på de aktuella recepten. En orsak till detta kan vara att patienten på apoteken ses oftast 
som kunder i första hand och inte som patienter. 
 
Enligt en studie bör farmaceuter ges fler behörigheter för att kunna avlasta primärvården. 
Studien menar att farmaceuter behöver expandera sin kapacitet inom vården, då detta även 
är önskvärt hos patienterna. Farmaceuter och vårdgivare bör öka sitt samarbete inom 
primärvårdstjänster. (24) Enligt Läkemedelsverkets pilotstudie visade det sig att ifall 
apoteken skall vara en del av vårdkedjan måste alla samtal dokumenteras och journalföras. 
Detta är inte fallet idag då de inte räknas som en del av vårdkedjan. Däremot så kan man 
se att läkare allt oftare väljer att inte skriva ut t.ex. krämer, salvor och värktabletter, utan 
hänvisar istället till apoteket och apotekspersonalens kompetens. Ett närmare samarbete 
mellan vård och apotek skulle vara gynnsamt för alla parter. (25) 
 
5.4 Bättre läkar-farmaceutkommunikation 
 
Respondenterna från apotek 1 och apotek 2 är överens om att det bör finnas en bättre 
kommunikation mellan farmaceuter och vårdgivare. Kommunikationen bör vara smidigare 
och snabbare, för att kunna möta kundernas behov bättre. Det är även viktigt att apoteket 
har läkemedlen på lager enligt flera respondenter. 
 

”Bättre, snabbare och smidigare kommunikation med vårdgivare” (Apotek2P7) 
 
”Underlätta för kunden genom att ringa till läkaren, byta ut medicinen eller 
underlätta på annat sätt …t.ex. genom att få byta ut medicinen till en annan 
likvärdig, det skulle vara bra” (Apotek1P2) 
 
”Det finns ju något slags samarbete mellan läkare och apotekare då de båda är i 
vårdbranschen, så förtroendet måste vara stort annars går det inte ihop” 
(Apotek1P2) 
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Respondenter tyckte att det borde finnas en bättre kommunikation mellan vårdgivare och 
farmaceuterna. Det händer ofta att receptet inte är ivägskickat från vårdgivaren, och det 
finns sällan goda kommunikationsmöjligheter mellan apoteket och 
sjukhuset/vårdcentralen/inrättningen. I de fall där farmaceuten ringer upp vårdgivaren, 
kan det bli långa väntetider i telefon, och ett utökat missnöje hos kunden. I flera fall kan 
farmaceuten välja att inte ta kontakt med vårdgivare på grund av hög arbetsbelastning ifall 
receptet inte är ivägskickat, då det inte ligger inom farmaceutens ansvarsområde, och detta 
kan skapa ytterligare frustration hos kunden och även bidra till en sämre 
kundkommunikation. Det är även svårt för läkare att kunna ta kontakt med det 
expedierande apoteket.  
 
I en artikel i Dagens Nyheter förklarar överläkare och verksamhetschef Jonas Ekström att 
man gärna ser en enklare kommunikation samt informationsutbyte mellan läkare och 
apotek. Ekström håller med om att det finns svårigheter från både vårdgivarens och 
apotekens håll att få kontakt med varandra. Det är väldigt svårt att ta kontakt med ett 
specifikt apotek, då man oftast blir kopplad till ”callcenterlösningar” där man får sitta i 
telefonköer, och efter en lång stund blir man kopplad vidare till önskat apotek och får oftast 
prata med anonyma personer i andra sidan av luren, menar Ekström. (26)  Det krävs alltså 
en förbättring i kommunikation mellan läkare och farmaceuter, möjligtvis i form av en 
intern direktnummerlista, som alla i vårdkedjan har tillgång till.  
 
I en annan artikel i Dagens Medicin menar apoteksutredaren Åsa Kullgren att apoteken 
inte ens skall behöva använda telefonen vid akuta ärenden (som recept och 
läkemedelsfrågor), utan detta skall kunna lösas genom elektroniskkommunikation mellan 
farmaceut och förskrivande läkare.  I samband med utformning av nationella 
läkemedelslistan vill Kullgren att man skall inräkna en sådan lösning. Genom att apoteken 
och vården kommunicerar via telefon innebär det att patienten har huvudansvaret för 
kommunikationsöverföringen, och detta kan ha sina nackdelar menar Kullgren. En patient 
kan t.ex. vara äldre och lätt glömma eller missförstå. (27)   
 
Enligt en amerikansk studie är en god kommunikation mellan läkare och farmaceuter 
nödvändig för att båda yrkesgrupperna skall kunna hjälpa varandra för att uppnå optimal 
patientvård. Genom en god läkar-farmaceutkommunikation bygger man upp ett 
förtroende som leder till en god läkemedelsanvändning för patienten. Vidare i samma 
studie visar det sig att flera läkare är villiga att uppge ett direktnummer för bättre 
kommunikation med apoteksfarmaceuterna. (28) 
 
5.5 Farmaceutisk kontroll 
 
Respondenter från båda apoteken tycker att farmaceutens största roll är att kontrollera 
recepten så att de stämmer. Farmaceutens roll enligt respondenterna från båda apoteken 
är även att ge rådgivning, samt att kontrollera att dosering och ordination är rimlig. 
Respondenter från apotek 1 tycker att det ofta blir fel med förskrivna läkemedel samt 
respondenter från apotek 2 tycker att farmaceutens roll är att expediera det förskrivna 
läkemedlet. 
 

”De skall väl ha koll på att dosering och sånt stämmer, det är inte alltid läkaren gör 
rätt, det har ju hänt misstag flera gånger förr” (Apotek1P2) 

 
”Farmaceuten kollar väl receptet och ger mig medicinen som läkaren ordinerat” 
(Apotek2P6) 

 
Det finns ingen skillnad mellan de två apoteken i respondenternas svar om hur de upplever 
farmaceutens yrkesroll.  Farmaceutens huvudsakliga roll är information och rådgivning. 
Den huvudsakliga och internationella farmaceutiska vårdfilosofin är ”farmaceutisk 
omsorg”. Den farmaceutisk omsorg innebär att farmaceuten är direkt eller indirekt 
ansvarig av att tillhandahålla läkemedelsvård, dvs, en vård i syfte att kunna uppnå konkreta 
resultat som förbättrar patientens livskvalité genom att sakta ner en sjukdomsprocess eller 
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förhindra en sjukdom genom korrekt läkemedelsanvändning. (29) Andra roller som en 
farmaceut intar är även korrekt expediering av läkemedel, rådgivning i samband med 
receptexpeditionen samt även rådgivning i egenvården.  
 
Respondenterna från apotek 1 och apotek 2 tyckte att farmaceutens huvudsakliga roll är att 
expediera läkemedel, samt att se till att receptet är korrekt utskrivet med lämplighet, 
dosering och mängd. Inga respondenter uttryckte att farmaceuten hade en annan väsentlig 
roll.  
 
I en presentation av fackförbundet Sveriges Farmaceuter poängteras det att farmaceuten 
är en outnyttjad potential. Farmaceuter bör få samarbeta med andra delar av vårdkedjan 
för att kunna synliggöra deras kompetens. Ett samarbete i läkemedelsanvändningen är 
absolut nödvändig för att få en bättre patientsäkerhet. (30) Vidare tycker fackförbundet 
Sveriges Farmaceuter att farmaceuternas närvaro bör öka i apotekens egenvårdsavdelning. 
Man bör även utnyttja apoteksfarmaceutens kompetens på ett bättre sätt, t.ex. genom att 
införa farmaceutiska tjänster. (31) 
 
5.6 Svårt med generika och högkostnadssystemet 
 
Respondenter från apotek 1 och apotek 2 tycker att det är väldigt otydligt med generiskt 
utbyte. Man önskar få mer information och de flesta vill inte byta ut sina mediciner. Man 
tycker att det är beklagligt att apoteken byter ut läkemedlen, trots att man har haft samma 
medicin i flera år. 
 

”De här utbytena är ju bedrägliga. Jag har haft samma medicin i 15 år och nu skall 
man byta ut det till något annat, nej, det ska man inte ens erbjuda” (Apotek2P10) 
 
”Jag skulle gärna se att det är tydligare regler gällande högkostnadsskyddet och 
utbyte osv…för en gamling som mig är det näst intill obegripligt” (Apotek1P3) 

 
Det finns ingen särskild skillnad i respondenterna från apotek 1 och apotek 2 svar gällande 
läkemedelssubstitutioner. Respondenterna från båda apoteken tycker att det är 
komplicerat med läkemedelsutbytet. 
 
Respondenter från apotek 2 upplever att det är svårt att förstå högkostnadstrappan, och 
hur högkostnadsskyddet fungerar. Respondenter från apotek 2 upplever att de inte är 
insatta i apoteksbranschen. 
 

”Jag tycker att det är viktigt att farmaceuten är tillmötesgående, alltså…att han 
eller hon förklarar saker och ting som man kanske inte alltid förstår. Man är ju inte 
insatt i apoteksbranschen och hur det fungerar, då är det bra att man förklarar 
saker som man inte förstår…som t.ex. detta med högkostnadstrappa och rabatter 
och allt vad det innebär” (Apotek2P6) 

 
Respondenter från apotek 2 tycker överlag att det är svårare att förstå 
högkostnadssystemet än apotek 1. Respondenterna från apotek 2 tycker även att det är 
viktigt att farmaceuterna är villiga att hitta lösningar åt en, samt har en god förförståelse. 
Respondenter från apotek 1 har uttryckt att det vore önskvärt att farmaceuten skulle 
underlätta i receptexpeditionen. Från båda apoteken upplevde man att det var svårt att 
förstå det generiska utbytet av läkemedel.  
 
År 2002 införde Sverige generikareformen. Detta innebar att det dåvarande 
referensprissystemet togs bort. Samtidigt som generikareformen infördes, gick flera patent 
på läkemedel ut. (32) Detta har medfört att när man går in på ett apotek och skall hämta ut 
ett läkemedel, blir man oftast erbjuden ett likvärdigt läkemedel, som är lite billigare. Detta 
kallas det generiska utbytet. Man byter ut läkemedlen för att man som patient och kund 
inte skall behöva betala stora summor. Detta gynnar alltså både konsumenten, och 
samhället.  
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Genom att ett läkemedelsföretag forskar fram ett nytt läkemedel, får företaget patent på 
läkemedlet, dvs. ensamrätt att sälja och tillverka under en specifik tid. Efter att 
tidsperioden löpt ut kan andra företag också tillverka likvärdiga läkemedel, som innehåller 
samma verksamma ämne. Detta kallas generiska läkemedel – vilket gör att 
läkemedelspriserna sjunker. (33) 
 
Det är många som är kritiska till det generiska utbytet, framförallt kunderna. Enligt 
respondenter på båda apoteken upplever kunderna att det är jobbigt med det generiska 
utbytet, och att man helst skulle vilja slippa det. En del har tagit samma läkemedel under 
flera år och blir nu erbjudna och nästan tvungna att byta sina läkemedel till andra 
likvärdiga. Det kan skilja sig i utseende och förpackningar, och de generiska utbytena kan 
även ha andra biverkningar då de kan innehålla andra hjälpämnen än ”original”-
läkemedlet.  
 
I en studie gjord av Michael Söderlund vid Umeå Universitet visar det sig att 63 procent av 
deltagarna upplevde problem och svårigheter med det generiska utbytet av läkemedel. Det 
har varit problem med att man inte känner igen namnet på läkemedlet, eller inte känner 
igen tabletten eller förpackningen. (13)  
 
En annan som är kritisk är bland annat Johan Wallér, VD för Sveriges Apoteksförening. 
Han skriver i en artikel att det är bra att samhället sparar cirka åtta miljarder kronor per år 
genom det generiska utbytet, men att det är alldeles för många negativa konsekvenser för 
patienterna. Wallér skriver vidare att det går väldigt mycket tid åt att förklara varför 
förpackningarna ser ut som de gör samt att apotekspersonalen ”förvandlas från 
läkemedelsrådgivare till administratörer och försvarare av ett byråkratiskt och fyrkantigt 
system”. I samma artikel menas även att det befintliga generikautbytet för det väldigt svårt 
för alla apotek att tillhandahålla rätt läkemedel i sitt lager, då alla apotek i hela landet 
förväntas göra ett utbyte en gång i månaden på mer än tusen läkemedelsgrupper. (14) Detta 
medför ofta att ett flertal läkemedel inte finns inne på lager, vilket kan bidra till att kunden 
blir irriterad och går från apoteket med en negativ kundupplevelse. Det kan även bidra till 
att kunden får ett bristande förtroende för apoteken.  
 
Enligt en svensk studie är dagens modell för generikautbytet en risk för patienterna. 
Generika som byts ut månad till månad är inte likadana till fullo. Det är olika utseenden på 
läkemedlen och på förpackningarna. Studien menar vidare att eftersom medicinerna oftast 
har olika namn leder detta till en stor förvirring och osäkerhet hos många patienter. Enligt 
studien felmedicinerar upp till 200 000 personer i Sverige och att många patienter inte är 
kapabla till att följa sin medicinska behandling. (28) 
 
5.7 Ett gott förtroende och bemötande 
 
Ett trevligt bemötande är den viktigaste faktorn enligt respondenter från apotek2. 
 

”Att vara trevlig är a och o. Det är grunden till en god kommunikation tycker jag. 
Ett litet leende gör susen, även om det man söker kanske inte finns på lager och man 
går från apoteket tomhänt så har man i alla fall en god erfarenhet” (Apotek2P9) 

 
Respondenterna från båda apoteken upplever att farmaceuterna överlag har en bra 
förståelse för kunden. Man upplever farmaceuterna som duktiga, men att de inte vågar ta 
ett fullt ansvar för läkemedelsrådgivningen. 
 

”Jag tycker att farmaceuterna har en bra förståelse för vad man behöver, de har ju 
flera hundra kunder i veckan, så det blir ju en hel del, de har ju fått träna en del” 
(Apotek1P3) 
 
”Farmaceuten förstår mig 100%, de lite äldre farmaceuterna, inte de nya!” 
(Apotek1P5) 
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Det finns ingen skillnad i hur respondenterna svarar från respektive apotek. 
 
Farmaceuten bör ha en god förförståelse för kunden enligt respondenter från apotek 2. 
Respondenter från apotek 1 tycker att det viktigt att farmaceuten förklarar på ett sätt som 
man förstår. Respondenter från apotek 2 tycker att det är viktigt att farmaceuten även är 
villig att hitta alternativa lösningar åt en. 
 

”Det är viktigt med ett trevligt bemötande, det är inte alltid man som kund förstår 
allt på medicinspråk, så det är viktigt att farmaceuten är tydlig och trevlig” 
(Apotek1P3) 

 
”Det är viktigt att farmaceuten förstår vad man vill, och är villig att hitta 
alternativa lösningar som passar just mig…” (Apotek2P8) 

 
Respondenterna har ett gott förtroende för farmaceuterna, då man litar på att de är 
välutbildade och kunniga i sina områden. På båda apoteken har man ett förtroende för 
farmaceuterna då de är utbildade. 
 

”Jag har ett gott förtroende för farmaceuten, de är ju utbildade i det de gör” 
(Apotek2P9) 

 
Respondenter från apotek 1 och apotek 2 var överens om att läkare och apotekare jobbar 
inom samma bransch, vårdbranschen, och att det finns ett samarbete som gör att det finns 
ett förtroende för båda parter. 

 
”Jag litar på apotekarna i samma grad som läkarna, om inte mer, man har ju 
nästan satt sitt liv i deras händer” (Apotek2P7) 

 
Intervjuerna visar att i de flesta fall är farmaceuter förstående och kan läsa av kundens 
behov snabbt. Detta har visat sig vara fallet på båda apoteken.  En förutsättning för att 
kunna utöva sitt yrke som farmaceut är just att kunna ha en god kommunikation, ha 
tålamod samt att kunna förstå kundens behov. I de fall där farmaceuterna har varit osäkra 
och veliga, kan detta bero på omkringliggande faktorer som t.ex. generikautbytet och andra 
samtalsämnen som leder ifrån konversationen om det aktuella läkemedlet. Enligt studien 
Pharmacist-patient Communication in Swedish Community Pharmacies gjord av Olsson 
E, Ingman P, Ahmed B, Kälvemark Sporrong S menar man att kommunikationen mellan 
kund och farmaceut på svenska apotek inte är inriktad på användningen av läkemedel, 
vilket kan medföra att patienten inte får ut det mesta av dennes läkemedelsbehandling. (6)  
 
En god kommunikation med rådgivning mellan farmaceut och kund har visat ge en bättre 
läkemedelsanvändning och en bättre terapeutisk användning av läkemedel. (36) Om en 
farmaceut visar omsorg, samt är glad, tydlig och koncentrerad på kunden genom 
ögonkontakt, ökar utsikterna att mötet skall ha en positiv utgång. (37) Enligt en annan 
studie förbättrar en god kommunikation hälsoutfallet. Studien visar att det även finns 
utrymme för att förbättra farmaceuternas kommunikationsförmåga. Detta kan utvecklas 
genom praktikbaserad inlärning och fortsatt yrkesutveckling i form av 
kompetensutvecklingar. Forskning behövs även för att kunna närmare bestämma hur man 
kan förbättra patient-farmaceutkommunikationen.  (38) 
 
Ett gott förtroende och hög patientsäkerhet är väldigt viktigt i farmaceutyrket. Enligt en 
studie gjord av General Pharmaceuticals Council har 87 procent ett stort eller ganska stort 
förtroende för farmaceuternas råd i Storbritannien. (39) Enligt Henrik Ehrenberg, 
chefsstrateg på Sveriges Apoteksförening har de kunder i Sverige minst lika stort 
förtroende för farmaceuterna. Ehrenberg menar att apotekskunder generellt är väldigt 
nöjda och de tycker att de får en god rådgivning på apoteken enligt deras egna 
undersökningar. Sveriges Apoteksförenings undersökningar visar även att de som har fått 
rådgivning och pratat med en farmaceut är mer nöjd än en kund som endast besökt 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Olsson%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23591412
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Olsson%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23591412
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ingman%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23591412
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ahmed%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23591412
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=K%C3%A4lvemark%20Sporrong%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23591412
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apoteket. Mer än 80 procent var mycket nöjda och att de har fått en bra rådgivning, och 
näst intill inga har svarat att de inte varit nöjda eller fått dåliga råd. (40) Detta stämmer 
överens med svaren från respondenterna från apotek 1 och apotek 2. Respondenterna 
upplevde att de hade ett stort förtroende för farmaceuterna oberoende på vilket apotek de 
besökte. 
 

7. Slutsats 
 
Det finns ingen märkvärdig skillnad i hur respondenterna från apotek 1 och apotek 2 
uppfattade kommunikationen och rådgivningen på apoteken. Flera av respondenterna 
önskar att apoteken förbättras i kundkommunikationen. Respondenterna har även uttryckt 
att det vore önskvärt att farmaceuterna skulle få tillgång till vårdjournaler och ha ett ökat 
samarbete med vårdgivare. Majoriteten av respondenterna upplever att det är stressigt på 
apoteken och mer personal behövs för att förbättra kundmötena. De flesta är nöjda med 
rådgivningen på apoteken och upplever att farmaceuterna har kompetens, men att den kan 
förbättras. Kundmötena på apoteken kan förbättras genom att farmaceuterna bland annat 
kan få fler behörigheter. Vidare påpekade de flesta respondenterna att generikasystemet är 
ett problem. Slutsatsen är att det krävs en förbättrad kundkommunikation på apoteken. 
Apoteken behöver ta in fler farmaceuter per öppen timme för att minska den 
arbetsrelaterade stressen och datasystemen på apoteken bör förenklas för att förebygga 
kundkommunikationsproblem. Fler förslag på regeringsnivå bör läggas fram i 
apoteksmarknadsutredningen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tack 
 
Ett stort tack till min handledare Moa Eriksson som har bistått mig och peppat mig med 
värdefull feedback. Jag vill även tacka min familj som har stöttat mig och tagit hand om 
min lilla Linah under tiden har skrivit examensarbetet 
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Informationsblad 
 
 
Solna 2017-11-07 
 
Hej! 
Jag heter Mariam Esmael och läser till apotekare vid Umeå Universitet. Jag skriver mitt 
examensarbete som skall handla om kundkommunikationen på apoteken och hur det kan 
förstärkas. Jag ska undersöka detta genom intervjuer, och för att genomföra detta 
behöver jag er hjälp! Intervjuerna är konfidentiella – du är alltså anonym! Alla svar 
kommer att behandlas genom avidentifiering. I och med att denna intervju är frivillig, 
bestämmer du själv när Du vill avsluta intervjun. Förloppet kommer ta runt en 25 
minuter. 
Detta är alltså ett av de slutstegen i min utbildning för att ta ut min apotekarexamen. Min 
handledare är Moa Eriksson vid Umeå Universitet och Anna Diamantis via Sveriges 
Apoteksförening.  
Resultatet från intervjuerna kommer att presenteras i ett färdigt examensarbete och 
finnas tillgänglig på Umeå Universitets hemsida under våren 2018. 
Har du några frågor tveka inte att kontakta mig eller mina handledare! 
Hoppas att du vill delta! 
 
 
Varma hälsningar, 
 
 
Mariam Esmael                                                                                     Moa Eriksson  
Student, masterprogrammet i farmaci Umeå universitet            Handledare  
Epost: mariam.esmael@hotmail.com                                        Moa.Eriksson@umu.se  
Tel: 070-7831675                                                                              
Umeå Universitet                                                                               Umeå Universitet 
901 87 Umeå                                                                                         901 87 Umeå 
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INFORMERAT SAMTYCKE 
 
Jag ger härmed samtycke till att delta i en intervju om kundkommunikation 
på apoteken.  
 

• Härmed bekräftar att jag fått skriftlig samt muntlig information om studien och 
intervjun. 

• Härmed ger jag mitt samtycke om att delta frivilligt i intervjun samt att mina svar 
kommer att presenteras i en sammanställd studie med avidentifiering. 

• Jag är medveten om att mitt deltagande kan avbrytas vid önskan. 

• Jag är medveten om att jag är anonym under hela studiens gång. 

 
 
 
………………                          …………………….                                              ….…….………………….
   
Datum   Namnteckning                           Namnförtydligande 
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Intervjuguide 
 

Fråga Svar 

Hur upplever du rådgivningen på 
apoteket i samband med 
receptuthämtning? 

 

 

Hur upplever du kompetensnivån 
hos farmaceuterna? 
 

 

Hur tycker du att farmaceuten 
förstår dig? 
 

 

Hur upplever du övrig 
apotekspersonal? 
 

 

Vad kan göras för att förbättra 
kommunikationen och 
rådgivningen på apoteken?   
 

 

Vad kan göras för att möta 
kundernas behov bättre?  
 

 

Vad tycker kunderna är det 
viktigaste i kundmötet på 
apoteket? 
 

 

Vad skulle du vilja ändra på i 
kundmötet? 
 

 

Vad upplever du är farmaceutens 
största roll? 
 

 

Hur ser ditt förtroende ut för 
farmaceuten jämfört med 
vårdgivare som t.ex. läkare? 
 

 

Är du nöjd med tidsramen för 
kundmötet du hade med 
farmaceuten/apotekspersonalen? 
 

 

Tycker du att farmaceuten skall 
kunna få tillgång till dina 
läkarjournaler för att kunna ha 
en bättre kommunikation och 
förståelse för dig? 
 

 

Hur upplever du farmaceutens 
kommunikationsförmågor? 
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Hur upplever du kompetensnivån 
på apotekspersonalen i 
allmänhet? 

 

Hur upplever du apotekssystemet 
i allmänhet? 

 

 


