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Sammanfattning 
 
Svensk apoteksmarknad har genomgått en stor förändring sedan 
omregleringen 2009.   
E-handel på apotek utvecklas för att höja tillgänglighet för kunder och stärka apotekens 
positioner på en konkurrensutsatt apoteksmarknad. Dessa e-handelsplattformar bör 
erhålla lika hög standard för rådgivning som vid vanliga apotek och denna uppsats har till 
syfte att studera apoteksaktörernas uppfattning om apotekskundernas behov av 
information och rådgivning vid e-handel.  Syftet med arbetet är också att undersöka 
apotekskundernas möjligheter och uppfattningar av att få information och rådgivning vid 
e-handel. Totalt tretton semistrukturerade intervjuer är genomförda: fyra intervjuer med 
expertinformanter och nio intervjuer med respondenter kunder. Studien visar att 
apoteksaktörer uppfattar apotekskundernas behov av information och rådgivning vid e-
handel samma som vid handel på ett vanligt apotek. Kunder har möjligheter att få 
information och rådgivning vid e-handel på apotek först och främst genom digitala 
lösningar såsom e-apoteks hemsidans innehåll samt det finns möjligheter  att få 
rådgivning av personalen via chat, e-mail och telefon. Det finns fortfarande ett behov att 
utveckla strategier för att förbättra apotekspersonalens rådgivningspraxis och öka 
kundernas intresse och deltagande i rådgivningsprocessen.  
 
Nyckelord: 
 
Apotek, e-handel, läkemedelsinformation, rådgivning, farmaceutisk omsorg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 

Innehållsförteckning 
 
1. Introduktion .................................................................................................................. 1 

1.1 Digitalisering .............................................................................................. 1 
2. Utveckling av e-handel på apotek i Sverige………………………………….……….…….....1 
3. Tidigare forskning och teori. 

3.1”Apotek är inte vilken detaljhandel som helst”.......................................... 3 
3.2 ”Läkemedel är inte vilken vara som helst”………………………………………….3 
3.3 Information/rådgivning som begrep........................................................ 4 
3.4 Krav gällande information/rådgivning..................................................... 4 
3.5 Att säkerställa att kraven på information och rådgivning följs................ 5 
3.6 Svensk GPP (Good Pharmacy Practice)……………..……………………………..5 

4. Syfte och frågeställningar...........................................................................................6 
4.1  Förförståelse …………………………................................................................6 

5. Metod................................................................................................................................6 
5.1 Val av metod...............................................................................................6 
5.2 Urval/undersökningsgrupp .......................................................................6 
5.3 Rekrytering för intervjuer..........................................................................6 
5.4 Intervjuguide..............................................................................................7 
5.5 Genomförandet av intervjuer.....................................................................7 
5.6 Kodning, tematisering och analys av intervjuer........................................7 
5.7 Valideringsåtgärder ...................................................................................8 

6. Resultat ...........................................................................................................................8 
6.1 Deltagarnas bakgrund......................................................................................................8 
6.2 Resultat från intervjuer med apoteksaktörer som bedriver e-handel...........................8 

6.2.1 Apoteksaktörers uppfattningar om e-kundernas behov av information 
och rådgivning………………….…………………………………………………………….…..9 

6.2.2 Digital information och rådgivning utan kontakt med personalen...........................12 
6.2.3 Kontaktbarhet. ……………………..…………………………………………………...13 
6.2.4 Initiativ……………………….…....................................................................14 

6.3 Resultat från intervjuer med e-handlande apotekskunder…………..……………….………17 
6.3.1 Kunders praktiker på e-apotek..........................................................17 
6.3.2 Uppfattningar om digital information och rådgivning utan kontakt 
med personalen ......…………………………………………..………………………..………18 
6.3.3 Uppfattningar om kontakt med personalen på e-apotek…………..…….21 

7. Resultatdiskussion .....................................................................................................22 
7.1 E-handelslösning som en bas för information och rådgivning................22 
7.2 Olika behov för information och rådgivning……………………………….…….22 
7.3  Kvalitetssäkrad information på svenska e-apoteks hemsidor…………….23 
7.4 Delad syn på e-apoteks rådgivning i svensk media…………………….……..23 
7.5 Stressfri miljö för kunden och anonymitet…………………………….………..23 
7-6 Digital information och rådgivning har positiv effekt.............................24 
7.7 Ett behov att öka kundernas intresse till rådgivning………………………..24 

8. Metoddiskussion ........................................................................................................25 
8.1 Etiska aspekter ………………………………………………………………………….….25 
8.1 Styrkor och begränsningar med studien .................................................25 
8.2 Förslag till framtida forskning ................................................................25 

9. Slutsats ..........................................................................................................................25 
10.Tack ..............................................................................................................................26 
11. Referenser ...................................................................................................................27 
Bilaga 1 Informationsbrev och förfrågan om deltagande i en intervjustudie om 
information och rådgivning vid e-handel på apotek……………………………………………….….31 
Bilaga 2 Intervjuguide för intervju med apoteksaktörer………………………………………....32 
Bilaga 3Informationsbrev till kunder och förfrågan om deltagande ………………………..33 
Bilaga 4Intervjuguide kundupplevelse av information och rådgivning vid e-handel på 
apotek……………………………………………………………………………………………………………….…34 
 
 



 

   
 

 



 

1 
 

Introduktion 
 
Svensk apoteksmarknad har genomgått en stor förändring sedan omregleringen2009.  
Antal apotek i Sverige har ökat med 40 % och det finns drygt 1380 apotek i nuvarande 
läge. Mer än 25 nya apoteksaktörer har tillkommit på marknaden, både privatägda och 
statlig ägare, stora och mindre kedjor samt enskilda entreprenörer[1,2,3]. 

De har skett inte bara en dramatisk ökning av antalet apotek på den omreglerade 
marknaden utan öppethållande har blivit längre på nästan alla apotek i landet. 
Öppettiderna har blivit utvidgade från 42 timmar i veckan till nära 53 timmar i veckan 
per apotek i genomsnitt [2]. Redan nu finns det möjlighet att handla på apotek 168 
timmar i veckan, 24 timmar i dygnet året runt. Hur kan det vara möjligt, kan man fråga 
sig? Föreliggande uppsats tar avstamp i denna fråga och undersöker utveckling av e-
handel på apotek i Sverige med fokus på information och rådgivning. 

1.1 Digitalisering. 
 
Sverige befinner sig på tredje plats bland 28 medlemsländer i Europeiska Unionen i 
rankningen av de mest digitaliserade länderna. Idag använder 92 % av svenskarna sig av 
internet, 76 % har bredbandsinternet i sitt hem och 75 % av svenskarna har i allmänhet 
goda digitala kunskaper. Den positiva utvecklingen av en digital ekonomi och digitaliserat 
samhälle håller i sig [4]. Onlineförsäljning i Sverige 2017 gick upp 16 % i oktober 2017 i 
jämförelse med oktober 2016 [5]. 

E-handel växer i alla områden, apotek följer trender för att höja tillgänglighet för 
kunderna och stärka sina positioner i konkurrensutsatt apoteksmarknad. Regeringen 
konstaterade i sin utredning av den omreglerade apoteksmarknaden att samtliga sex 
stora apoteksaktörer på den svenska marknaden bedrev e-handel. År 2016 kom ökning i 
apotekens e-handel med läkemedel och andra varor upp till 70 procent. Beloppet kom 
upp till 1,7 miljarder kronor vilket motsvarade 4,2 procent av den totala omsättningen[1]. 

Tabell 1. Stora apoteksaktörer som bedriver webbhandel med läkemedel, omarbetad från 
Läkemedelsverket [6]. 

 

№ Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket 
att sälja både receptbelagda och 

receptfria läkemedel 

Webbplats för webbhandel 

1 Apotek Hjärtat Retail AB https://apotekhjartat.se/ 

2 Apoteksgruppen i Sverige AB 
(Apoteket Orfeus)* 

www.apoteksgruppen.se 

3 Apoteket AB https://www.apoteket.se/  

4 Apotea AB www.apotea.se 

5 Kronans Droghandel Apotek AB www.kronansapotek.se 

6 Admenta Sweden AB 
(LloydsApotek Stockholm Garnisonen) 

www.lloydsapotek.se 

*- Apoteksgruppen bestämde att lägga ned sin e-handel 2017-10-31. 
 

1. Utveckling av e-handel på apotek i Sverige 
 
År 2004 startades Familjeapoteket vilket blev Sveriges första nätapotek [6]. Erbjudande 
av hälsoprodukter på nätet inkluderade allt från rena handelsvaror som hygienprodukter, 
lusmedel, plåster och vitaminer till naturläkemedel och kosmetika. Efter den första delen 
av omregleringen år 2009 började Familjeapoteket erbjuda receptfria läkemedel. Sedan 

http://www.sverigesapoteksforening.se/apoteksbranschen/
http://www.sverigesapoteksforening.se/apoteksbranschen/
http://www.sverigesapoteksforening.se/apoteksbranschen/
http://www.sverigesapoteksforening.se/apoteksbranschen/
http://www.sverigesapoteksforening.se/apoteksbranschen/
https://apotekhjartat.se/
http://www.apoteksgruppen.se/
https://www.apoteket.se/
http://www.apotea.se/
http://www.kronansapotek.se/
http://www.lloydsapotek.se/
http://www.sverigesapoteksforening.se/apoteksbranschen/
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år 2011 släpptes monopolet även på receptbelagda läkemedel blev Familjeapoteket ett 
fullskaligt apotek som även erbjöd receptbelagda läkemedel.  År 2012 såldes 
Familjeapoteket och bytte senare namn till Apotea [7]. Apotea omsatte totalt 968 
miljoner kronor under 2016 vilket motsvarar 60 % av apotekens e-handel [8,9].  
 
I augusti 2006 öppnade Apoteket AB sin e-handel med möjlighet för kunderna att 
använda sig av tjänsten via telefon eller internet. Alla som hade sina pappersrecept 
sparade på apotek kunde beställa sina mediciner via telefon eller beställa på apoteket.se 
med e-legitimation [10,11]. I april 2013 kom Apoteket AB först ut i Sverige med recept i 
mobilen[12]. Konceptet med omnikanalkommer som en form av kommunikation och 
användarens helhetsupplevelse som apoteket skapar för sina kunder genom att använda 
en mängd olika kanaler. När kunden kan söka apoteket på Google, hitta informationen på 
hemsidan eller använda en app på sin mobiltelefon, beställa en produkt och sedan hämta 
den i butiken eller att få den hem kommer begreppet omnikanal in i bilden (Bild 1). 

 
Bild 1.Omnikanal. En omnikanalstrategi är avsedd att styra många kanaler i 
kommunikation med kunden. (Publiceras med tillstånd från Apoteket AB). 
 
Apotek Hjärtat lanserade sin e-handel under hösten 2014. E-handelslösning inkluderade 
från början möjlighet att beställa från en dator, surfplatta eller mobiltelefon. Receptfria 
läkemedel kunde man köpa som i en vanlig webbshop på https://apotekhjartat.se/men 
för receptbelagda läkemedel krävdes e-legitimation[13,14]. 

 
I början av sommaren 2015 klev Apoteksgruppen ut på nätet med sin nya e-
handelslösning. Inledningsvis gick det bara att e-handla receptbelagda läkemedel med  
E-legitimation eller bankID, senare under året kompletterades det med receptfria 
läkemedel och egenvårdsprodukter [15,16]. Apoteksgruppens 183 apotek drivs av 
entreprenörer och affärsmodellen byggde på att de skulle kunna bedriva sin egen e-
handel i deras närområden, där kunden valt uthämtning på apotek. Det var ingen fullt 
fungerande e-handel för att kunden beställde på nätet men måste hämta ut sin 
beställning på något av Apoteksgruppens fysiska apotek. Affärsmodellen med 183 
egenföretagare talade mot en storskalig logistiklösning för e-handel. Apoteksgruppens e-
handel blev nerlagd den 30 oktober 2017 [16,17]. 

http://www.apotea.se/
http://www.sverigesapoteksforening.se/apoteksbranschen/
http://www.sverigesapoteksforening.se/apoteksbranschen/
http://www.sverigesapoteksforening.se/apoteksbranschen/
http://www.sverigesapoteksforening.se/apoteksbranschen/
https://apotekhjartat.se/
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Kronans Apotek gick online med e-handel i september 2015. Från första dagen var det 
möjligt att handla hela sortimentet som handelsvaror, receptfria och receptbelagda 
läkemedel, direkt på Kronansapotek.se. Varorna kunde hämtas ut på något av Kronans 
Apotek, eller så skickades de hem. Dock kylvaror och narkotikaklassade läkemedel som 
kunderna beställde måste hämtas ut på plats [18]. 
 
Lloyds apotek lanserade sin e-handelstjänst endast för receptbelagda läkemedel i april 
2015. Leveranserna omfattade bara kunder i Stockholm. I samarbete med både Bring och 
PostNord var det möjligt att få sin medicin med tidningsbud på morgonen eller på två 
timmar med cykelbud fram till kl. 22 samma dag som kunden har handlat på nätet[19].  
Nu hösten 2017 säljs det både receptbelagda och receptpliktiga mediciner samt en ny e-
handelslösning implementeras [20, 21]. 

 
En ny aktör är på väg till apoteksmarknaden. Ett bolag Hubia har avslöjat sina planer i 
augusti 2017 om att lansera ett nytt nätapotek Apohem vilket kommer använda Hemköp 
och Willys-butikerna, för att snabbt kunna börja leverera beställningar i stor skala [22]. 
Det kan verka lätt att satsa stort och utmana befintliga apoteksaktörer som redan 
bedriver e-handel: 
 
”Apoteksprodukter är inga färskvaror, och med allt snabbare hemleveranser av små 
paket som ofta går att få in genom brevinkastet och som inte behöver provas (som 
kläder) före man köper – så är apoteksprodukter närmast idealiska för e-handel” [22]. 
 

3. Tidigare forskning och teori. 
 
3.1”Apotek är inte vilken detaljhandel som helst” [1] 
 
Regeringen påminner i sin nya utredning ” Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden” 
att både apotekens verksamhet och försäljning av läkemedel utanför apotek är inte som 
vilken detaljhandel som helst och regleras av ett omfattande regelverk [1].  
Detta regelverk innefattar både regleringar vad gäller deras handel med läkemedel och 
handel med receptfria läkemedel, såväl som hur recept bör hanteras, där apoteken 
förväntas följa Lag (2009:366) om handel med läkemedel, Lag (2009:730) om handel 
med vissa receptfria läkemedel, Läkemedelslag (2015:315), Lag (2002:160) om 
läkemedelsförmåner m.m. Apoteken behöver bland annat regleras vad gäller deras handel 
med läkemedel, där de förväntas bevara patientsäkerhet (Lag 2010:659), lyda Lagen 
(1996:1156) om receptregister och Lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning. 
Tillsammans med Hälso- och sjukvårdslag (1982:763), Apoteksdatalag (2009:367) utgör 
de viktigaste lagarna på apoteks- och läkemedelsområdena[1]. 

 
3.2 ”Läkemedel är inte vilken vara som helst”[1] 

 
Läkemedel som utgör själva föremålet för apotekens kärnverksamhet är inte som vilken 
produkt som helst heller. Ett omfattande regelverk finns kring tillverkning, 
marknadsföring och förordnande av läkemedel.  Apoteken har traditionellt ett stort 
förtroende bland befolkningen, dock har det visat sig i flera undersökningar att 
apotekskunder upplever att tillhandahållande av läkemedel och läkemedelsrådgivning 
blev försämrad efter omregleringen i 2009[1]. Befintliga studier handlar om rådgivning 
på fysiska apotek. En rad studier har specifikt utvärderat information och rådgivning på 
fysiska apotek i Sverige efter omregleringen av apoteksmarknaden.  
 
En studie 2010 undersökte vilka faktorer som ledde till dålig rådgivning om 
receptbelagda läkemedel. Hundra apotek valdes slumpmässigt, stratifierades efter storlek 
och läge och tre simulerade patienter besökte var och en med ett recept för fluoxetin, 
naproxen eller metformin. Besökare var tränade observatörer som använde metoden 
mystery shopping för att mäta kvaliteten i rådgivningen vid receptexpedition. Rådgivning 
och information om farmaceutens agerande noterades direkt efter besöket. Data för 

https://www.kronansapotek.se/
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analys samlades för 292 recept. Expeditioner som genomfördes utan någon fråga från 
farmaceuten till ”patienten” utgjorde 37 %. Ingen information från farmaceuten utgjorde 
26% och i 18 % ställdes varken frågor eller gavs information. Även om ”patienterna” 
uppgav att de inte använt läkemedlen förut ställde farmaceuterna inga följdfrågor och gav 
sällan någon information om läkemedel. Tillfällen när apotekspersonal inte ställde frågor 
till patienter och inte gav råd visade sig vara förknippade med lunchtider på apotek samt 
typ av läkemedel spelade en viss roll [23]. 
 
År 2012 genomfördes en intervjustudie med sexton farmaceuter från svenska apotek om 
generiskt utbyte. Farmaceuterna var positiva till det att generisktutbyte minskade 
kostnaderna för läkemedel för samhället men betonade samtidigt att generiska preparat 
kan förvirra och oroa patienter, vilket kan resultera i mindre nytta av behandling. 
Respondenter hävdade att generiskt utbyte har flyttat fokus i kundmötet från frågor om 
läkemedelsanvändning till ekonomiska faktorer och regler [24]. 
 
En annan studie från 2014 undersökte innehållet och tidsdispositionen av 
kommunikation mellan patienter och apotekspersonal under expedition av receptbelagda 
läkemedel på svenska apotek.  Totalt 282 apotekesmöten observerades och spelades in, 
varav 259 analyserades efter har uppfyllt alla inklusionskriterier. Resultaten visade att det 
fanns lite eller ingen dialog angående medicinska problem och nästan hälften av mötena 
var tysta. Kundmöten inte var inriktade på att förbättra användningen av medicinering, 
vilket eventuellt kunde hindra patienten att få mest nytta av sin behandling [25]. 
 
En avhandling år 2016 studerade sambandet mellan längd och innehållet i dialog med 
kunden på apotek vid generiskt utbyte. Studien genomfördes i sex öppenvårdsapotek i 
Sverige och hade en kombinerad metod bestående av icke-deltagare observationer med 
ljudinspelningar och korta strukturerade intervjuer. 29 farmaceuter och 282 kunder 
deltog i studien. Farmaceuter använde i genomsnitt elva sekunder per receptexpedition 
till att prata med kunderna om medicinska frågor kring läkemedel såsom exempelvis 
syftet med läkemedlet, när och hur läkemedlet ska tas, vilka biverkningar läkemedlet har 
samt hur det ska förvaras.  [26]. 
 
Rätt information och rådgivning spelar en avgörande roll i läkemedelsbehandling.  
Läkemedelsverkets granskade rådgivning och information vid tillsyn i 2015 på 
öppenvårdsapotek och hittade brister i farmaceuters arbete i relation till kraven på 
information och rådgivning till [27]. 
 
3.3     Information/rådgivning som begrepp 

 
Läkemedelsverket beskriver begreppet information och rådgivning som normalt 
kommunikation mellan farmaceut och patient eller företrädare för denne angående: 

 eventuella utbyten av generiska läkemedel 

 upptäckt interaktionsproblematik eller dylikt i samband med receptexpedition 

 tydliggörande av hanteringen och administration av läkemedlet 

 eventuella matinteraktioner och dylikt 

 diskussion av vad patienten kan förvänta sig av sitt läkemedel 
En god läkemedelsanvändning är målet som den information och rådgivning vilket ges till 
patienter som köper läkemedel ska bidra till [28]. 
 
3.4 Krav gällande information/rådgivning 

 
Lagstiftningen i kap. 13 1 § läkemedelslagen (2015:315) förpliktar den som ordnar eller 
lämnar ut läkemedel att särskilt iaktta kraven på sakkunnig och omsorgsfull vård samt på 
upplysning till och samråd med patienten eller den som företräder patienten.  
Särskild information om ett läkemedel som handlar om att förebygga skada eller för att 
främja en ändamålsenlig användning ska lämnas skriftligen tillsammans med läkemedlet 
till användare. 
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Lagen (2009:366) om handel med läkemedel i kap.2 6-11 §§ pålägger apotek att 
tillhandahålla individuell och producentoberoende information och rådgivning om 
läkemedel, läkemedelsanvändning och egenvård till sina kunder samt kvalitetssäkra att 
informationen och rådgivningen endast lämnas av personal med tillräcklig kompetens för 
uppgiften. 
Det finns krav även i 8 kap. 26 § Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om 
förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit att vid försäljning av 
läkemedel som förordnats på recept ska apotekspersonal genom att ge individuellt 
anpassad information, så långt det är möjligt förvissa sig om att patienten kan använda 
läkemedlet på rätt sätt. 9 a § Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:10) säger att vid 
distanshandel som inkluderar e-handel ska apotekspersonalen säkerställa uppfyllning av 
ovanstående krav i rimlig tid och på ett sätt som konsumenten eller dennes bud kan ta del 
av[1]. 
 
3.5 Att säkerställa att kraven på information och rådgivning följs 

 
Läkemedelsverket kommer med förslag på olika tillvägagångssätt för att säkerställa att de 
särskilda krav på att lämna information och rådgivning som distanshandel medför 
uppfylls. När läkemedel köps på e-apotek av en kund, erbjuder ett flertal apotek att ta 
kontakt med apoteket för att få information/rådgivning i samband med e-handel men det 
kan vara svårt för patienten att förstå om vilken slags information det är fråga om. Det 
finns ett alternativ för apoteket att utforma informationen så att patienten kan göra ett 
medvetet/informerat val att kontakta eller inte kontakta apoteket för information och 
rådgivning genom att ge patienten bättre kunskap om vad valet gäller. Till exempel kan 
patienten informeras om att det kan finnas särskilda anvisningar för korrekt 
läkemedelsanvändning för att få en optimal behandling. Då blir patienten medveten om 
vad hen väljer att avstå från i fall man avböjer erbjudande att få mer 
information/rådgivning.  
 
Skriftlig information kan vara ett annat exempel på hur kraven kan uppfyllas när man 
tillsammans med sitt beställda läkemedel får tilläggsinfo med specifika anvisningar som 
gäller för det läkemedel eller förtydligande av informationen som finns i bipacksedeln. 
Denna information kan hjälpa patienten fatta ett mer genomtänkt beslut att eventuellt 
kontakta apoteket för ytterligare information om läkemedlet eller dess användning.  
 
Apoteket har alltid ansvar att förmedla viktig information eller ge råd till patienten om 
viktiga delar i läkemedelsanvändningen, därför även om patienten väljer att inte bli 
kontaktad om sitt läkemedel, kan apoteket själv kontakta patienten om det finns speciella 
omständigheter. Utifrån apotekets riskbedömning om läkemedelspreparat av speciella 
karaktär som kan medföra ökad risk för felanvändning med anledning av hjälpmedel, 
speciella matinteraktioner och dylikt inkluderar en expedition alltid en kontakt med 
patienten för information och rådgivning. 
 
Slutligen vid alla expeditioner har en farmaceut alltid möjligheten att självständigt göra 
en bedömning om det finns behov av att kontakta en patient [28]. 
 

3.6 Svensk GPP (Good Pharmacy Practice). 

 
Internationellt jobbar farmaceuter med gemensamma riktlinjer för apotekens 
kvalitetsarbete. Det blev utarbetat God apotekssed i Sverige som en svensk anpassning, 
svensk GPP. Farmaceutisk omsorg eller pharmaceutical care på engelska som en 
etablerad verksamhetsfilosofi betyder att apotekspersonal har ett ansvar för patientens 
läkemedelsrelaterade behov. Bland annat ska apotekspersonal främja rationell 
läkemedelsanvändning, ta hänsyn till olika patienters individuella förståelse för sin 
läkemedelsbehandling, hänvisa patienter till annan hälso- och sjukvård vid behov.  
Att identifiera, lösa och också försöka förebygga patientens läkemedelsrelaterade problem 
är farmaceuternas uppgift samt uppföljning av läkemedelsbehandling. Vid förnyad 
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expedition av itererade recept ska farmaceuten så långt möjligt förvissa sig om att 
patientens läkemedelsbehandling gett avsedd effekt. Både vid receptexpedition och vid 
egenvård ska individuella behov tillgodoses [29]. 
 
 

4. Syfte och frågeställningar: 
 
Syftet med studien är att undersöka apoteksaktörernas uppfattning om apotekskundernas 
behov av information och rådgivning vid e-handel.  Syftet med arbetet är också att 
undersöka apotekskundernas möjligheter och uppfattningar av att få information och 
rådgivning vid e-handel. 
 
Följande huvudfrågeställningar behandlas:1. Vilka möjligheter att få rådgivning i sin 
läkemedelsbehandling eller för egenvård erbjuder apoteksaktörer när kunden handlar via 
digitala kanaler - app, webben, telefon?2. Hur upplever apotekskunderna information och 
rådgivning vid e-handel på apotek? 
 
4.1 Förförståelse 
 
Förförståelse i kvalitativ forskning är forskarens tidigare föreställningar och erfarenheter 
av det fenomen som skall studeras innan undersökningarna har påbörjats. Som kvalitativ 
forskare förlitar man på forskaren som mätinstrument. Förförståelsen kan på så sätt 
påverka studiens utformning, hur materialet hämtas in, kodas och analyseras. Forskaren 
bör eftersträva att ha ett aktivt och medvetet förhållande till sin förförståelse [30]. 
Författaren är receptarie själv sedan 1986 med mer än 25 år erfarenhet av jobb på apotek 
med huvudsakligen arbete i recepturen i direkt möte med kunder. Nya tider med 
digitalisering av apotek bjuder på nya utmaningar för att vid e-handel finns det helt andra 
förutsättningar för kundkommunikation och en annan kontakt mellan kund och apotek. 
Utifrån Läkemedelsverkets krav på att information och rådgivning måste vara desamma 
vid e-handel med läkemedel som vid direkt expediering till kund på ett fysiskt apotek [27] 
och identifierade problem i detta område ämnar författaren att studera på vilket sätt 
apoteksaktörerna förhåller sig till detta och hur deras arbetsprocess kring sådana frågor 
ser ut idag och hur upplever apotekets kunder sina möjligheter till information och 
rådgivning vid e-handel. Fokus med intervjuer med apoteksaktörer ligger i att få 
förståelse för arbetsprocessen. Att digitalisera en fungerande handel kräver nya 
angreppssätt. Hur ser apoteksaktörerna på denna skillnad och hur försöker man 
överbrygga problem som kan uppstå i den nya situation som uppstår när apotekshandeln 
digitaliseras? Fokus med intervjuer med apotekskunder ligger i att få förståelse av vad 
kunderna förväntar sig av ett apotek vid e-handel och hur de upplever sina möjligheter till 
information och rådgivning. Samlad information kan ge intressanta fynd för att lära av 
både för att öka kundvärdet och för att utveckla arbetssätt hos aktörer. 

5. Metod 
 
En kvalitativ deskriptiv studie med djupgående semistrukturerade intervjuer som 
datainsamlingsmetod.  
 
5.1 Val av metod 
 
Där syftet med undersökningen är att uppnå djup förståelse anses kvalitativ metod som 
lämplig. Den kvalitativa metoden ger forskaren möjligheten att beskriva ett fenomen med 
ord snarare än med statistik och siffror. Kvalitativa metoden ger även forskaren 
möjligheten att skapa sig en djupgående förståelse då metoden fångar den inre 
verkligheten hos respondenterna och kan besvara frågor på hur eller varför något är eller 
upplevs. Således används semi-strukturerade intervjuer som en teknik för att upptäcka, 
förstå eller lista ut okända eller oklara företeelser, egenskaper och innebörder hos det 
studerade fenomenet [31]. 
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5.2 Urval/undersökningsgrupp  
 
Ambitionen från början var att få ett urval som kunde leda till en ökad förståelse för 
variationer i det undersökta fenomen som apotekets e-handel. Alla stora apoteksaktörer i 
Sverige som bedriver e-handel skulle inkluderas:   
 
1) Apotek Hjärtat Retail AB (Apotek Hjärtat E-apotek),   
2) Apoteksgruppen i Sverige AB (Apoteket Orfeus),  
3) Apoteket AB (Distansapoteket Falun, Distansapoteket Hässleholm),   
4) Apotea AB, 
5) Kronans Droghandel Apotek AB (Kronans Apotek Enköping e-handel), 
6) Admenta Sweden AB (LloydsApotek Stockholm Garnisonen).  
 
En representant från varje apoteksaktör planerades att bli intervjuade. Mitt i 
undersökningen modifierades studien till att inkludera kundernas åsikter också för att få 
en ökad uppfattning av apotekskundernas erfarenheter med e-handel, deras 
förväntningar och önskemål. Kunder som hade e-handlat på ett eller flera apotek i Sverige 
rekryterades genom snöbollsurvalsmetod. Denna metod används för att hitta 
informationsrika personer eller med andra ord kritiska fall. Sökning efter potentiella 
intervjupersoner börjar i ett eget nätverk där bekanta bes att dela med sig av studien för 
att få ett snöbollsurval. Genom att fråga ett visst antal personer om vem annan man bör 
tala med ökar snöbollen i omfång när nya informanter hittas. De personer som 
rekommenderas som värdefulla av flera informanter är speciellt viktiga [32]. 
 
Därigenom skapades två undersökningsgrupper: expertinformanter (representanter från 
apoteksaktörer) och respondenter (e-handlande apotekskunder). En informant är enligt 
litteraturen en person som har kunskap om faktiska förhållanden inom studiefältet. 
Experter som används som informationskällor på specifika områden av kunskap som 
annars skulle vara otillgänglig. Informanten kan delge information om andras 
uppfattningar och åsikter. En respondent delar sina egna åsikter och ger mer direkt 
information om individens egna känslor, åsikter och uppfattning [33]. 
 
5.3 Rekrytering för intervjuer 
 
Alla apotekskedjor som bedriver e-handel (tabell 1)blev kontaktade primärt genom 
kundtjänst för att ta reda på medarbetare med riktig kompetents som kunde svara på 
frågor om e-handel. Efter tips från respektive kundtjänster skickades infobrev med 
förfrågan om deltagande i studien via e-post (Bilaga 1). Obesvarade e-poster sändes en 
påminnelse till. Hjälp med rekryteringen kom från en av handledare som tipsade en 
lämplig informant och från en informationschef på en apotekskedja vilken det var svårt 
att få kontakt med genom kundtjänst.  
 
Snöbollurvalet gick trögt. Merparten av tillfrågade vänner och bekanta i Sverige svarade 
på frågan om de själva eller om de kände någon som e-handlade på apotek som kunde 
ställa upp på en intervju att de hade ett bra lokalt apotek med god service och inget behov 
av att e-handla. Två bekanta e-handlade dock på apotek sedan många år och ville gärna 
dela med sig vilket resulterade i två långa intervjuer. Efter att författaren lagt upp 
information om den pågående studien på Facebook började snöbollen rulla och samlade 
sju respondenter som författaren var okänd med från tidigare.  
 
5.4 Intervjuguide. 
 
Två versioner av intervjuguiden var förberedda: en för apoteksaktörer (Bilaga 2) och en 
för kunder(Bilaga 4). Intervjuguiden innehöll generella frågor om e-handel på apotek, 
frågor om information och rådgivning kring apoteks handelsvaror, receptfria och 
receptbelagda läkemedel, samt frågor om direkt kontakt och förbättringsarbete. Frågorna 
var baserade på Läkemedelsverkets krav på information och rådgivning samt God 
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apotekssed i Sverige (GPP) [29]. Intervjuguiden utvecklades i samråd med både extern 
och intern handledare.  Den strukturerade intervjuguiden blev använd utifrån samma 
mall i alla intervjuer. Utifrån respondenternas svar kunde frågorna anpassas med 
följdfrågor så att det var möjlighet att stryka eventuella frågor baserat på hur 
intervjupersonen svarat. 

 
5.5 Genomförandet av intervjuer. 
 
Intervjuerna genomfördes under perioden november-december 2017 antingen genom att 
ringa respondenternas mobiltelefoner från Skype (fyra intervjuer med informanter), 
genom Skype samtal (två intervjuer) eller genom Facebook Messenger (sju intervjuer). 
Under varje intervju användes ett ljudinspelningsprogram på dator och en mobiltelefon 
för ljudinspelning vilket verkligen räddat en intervju som inspelades dåligt på dator pga. 
låg mikrofonnivå. Intervjuerna med informanter hade en tidsram på 35 till 46 minuter 
(ljudinspelning, och samtal före och efter inspelningen). Intervjuerna med respondenter 
var 12-46 minuter långa. Författaren själv var intervjuaren, och efter en informell 
introduktion genomfördes intervjuer med hjälp av intervjuguiden. 
 
5.6  Kodning, tematisering och analys av intervjuer  
 
Avslutade intervjuer transkriberades från ljudfiler till Word med hjälp av programvaran 
Transcribe. Transkriberingen utfördes omedelbart efter intervjuerna var klara. Analysen 
av utskrifter gjordes separat för intervjuer med apoteksaktörer och med kunder i två olika 
filer. Innehållet var sorterad efter tema och analyserades manuellt utifrån systematisk 
text kondens. 
Vid bearbetning av data följdes fyra steg:  
Steg 1. Kodning i nyckelord (texten reduceras till den huvudmening, nyckelord skrivs i 
marginalen) 
Steg 2. Att finna teman (den underliggande meningen i det respondenten berättar) 
Steg 3. Kodning av varje tema i underkategorier (citat klippades ut under varje tema, 
sorterades efter temats namn och definition, underkategoriernas namn och definitionen) 
Steg 4. Att söka efter mönster eller typer (resultat sammanställdes så att man kunde får 
översikt på stora papper, i tabeller, i korstabeller för djupare analys) [34]. 
 
5.7 Valideringsåtgärder 
 
När det gäller validering efter att intervjuerna transkriberades ordagrant, skickades alla 
transkript till var sin av deltagarna, vissa blev bekräftade som de var, vissa kom tillbaka 
med små ändringar.  Validering längs vägen i intervjuerna utfördes av regelbunden 
användning av omformuleringar för att kontrollera deltagarnas yttrande. Detta gjordes 
med hjälp av frågor ”förstår jag dig rätt att?”… Sådana frågor under intervju hjälper 
säkerställa att råvaran på ljudband i mest möjliga utsträckning representerar en 
gemensam förståelse mellan forskare och deltagare på historien som skapas [35]. 
 

6. Resultat  
 
Resultat presenteras i de teman som uppfunnits med illustrativa citat och tabeller.  
 
6.1 Deltagarnas bakgrund 
 
Alla sex apoteksaktörer som bedrev fullskalig e-handel kontaktades vilket resulterade i 
fyra och en halv intervju med informanter. En halvintervju tillhör en informant från 
Apoteksgruppen. Beskedet att Apoteksgruppen lägger ner sin e-handel kom precis mitt i 
intervjun så blev det avbrott och intervjumaterialet raderades.  Lloyds Apotek fick en ny 
handelslösning och var mitt i implementeringsprocessen under studiens gång utan 
möjlighet att delta.  Samtliga fyra informanter är kvinnor, legitimerade apotekare, jobbar 
på huvudkontor med e-handel.  
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Snöbollsurval bland e-apotekskunder resulterade i totalt nio personer, alla är kvinnor i 
ålder 31-78 år, bosatta i olika delar av Sverige. Två deltagare är inrikesfödda, sju är 
utrikesfödda med bakgrund från sju olika länder. Åtta av nio har akademisk utbildning. 
Tre deltagare flyttade till Sverige för mindre än ett år sedan och behärskade ännu inte 
svenska på tillräcklig hög nivå för att kunna svara fritt på intervjufrågor och då blev ryska 
använt som hjälpspråk. 
 
6.2 Resultat från intervjuer med apoteksaktörer som bedriver e-handel 
 
Temastrukturanalysen lyfter fyra olika teman: apoteksaktörernas uppfattningar om sina  
e-kundernas behov av information och rådgivning, digital information och rådgivning, 
kontakt på kundens initiativ och kontakt på farmaceutens initiativ. (tabell 2).  
 
Tabell 2. Sammanfattning av intervjuer med apoteksaktörer. 
 

Tema Undertema 

Apoteksaktörernas 
uppfattningar om  
e-kundernas behov av 
information och 
rådgivning. 
 

Egenvårdssortiment, tillgänglighet på receptfria läkemedel, 
apotekets handelsvaror och information 

Receptlista, detaljer på recept, tillgänglighet på receptbelagda 
läkemedel, fullmakter 

Information i FASS om biverkningar, interaktioner och dylikt 

Behov av fördjupad rådgivning  

Kundernas speciella behov vid information och rådgivning: 
flexibilitet,lugn miljö vid e-handel, självständighet, anonymitet 

Digital information 
och rådgivning utan 
kontakt med personal 

Hemsidans innehåll (produktinformation, innehållsförteckning, 
bruksanvisning, bipacksedel) 

Navigering  
(frågor och svar på vanliga frågor, artiklar, tips och råd, punkter, 
guidar, mekaniskt råd, indelade symptomområde, filter) 

Information i köpögonblicket (biverkningar, generikautbyte) 

Länkar till andra viktiga informationskällor: FASS, TLV, 1177 

Egna videor på hemsidan 

Samarbete med siten medicininstruktioner.se 

Utvecklig: individuell anpassad information, videochat, 
förbättrad produktinformation, fokus på rådgivning. 

Kontaktbarhet.  
 

Chat, e-majl och telefon samt kontaktformulär 

Samarbete med webbdoktorer 

Omnikanal 

Utmaningar: att få kontakt med kunden, att bryta fördomar 

Initiativ.  
 
 

Vi tar kontakt vid alla oklarheter.  

Vi skickar skriftlig information. 

Ringer kunden vid första gångs expedition 

Ringer kunden vid behov för hjälpmedel 

Utmaning att nå kunden. 
 
6.2.1 Apoteksaktörernas uppfattningar om e-kundernas behov av 
information och rådgivning. 
 
Hos alla apoteksaktörer byggs webbplats för e-handel som en webbutik där e-kunder kan 
se e-apotekets sortiment. E-kunder kan söka upp önskade receptfria läkemedel eller 
apoteks handelsvaror och få information om varornas tillgänglighet på lager. 
Apoteksaktörer menar att e-kunder behöver information om receptfria läkemedel och 
apoteks handelsvaror med produktbeskrivning, innehåll, dosering och användning. 
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”Fördelen kan ju vara också att kunder kan se hela egenvårdssortiment, 
man kan se alla egenvårdsartiklar som man inte kan se på ett (fysiskt) 
apotek. Det är en stor fördel att man kan se större del av sortimentet [A6]” 

 
För e-apoteks kunder som kommer att handla på recept finns det information efter 
inloggning med bankID om kundens aktuella recept. Apoteksaktörer uppger att kunden 
kan ha behov för att få en lista på sina inaktuella recept eller att se både receptlista och 
läkemedelsförteckningar. På sin receptlista kan man se information om alla detaljer: 
dosering, antal uttag och hur länge recepten gäller. Varje läkemedel på receptlistan är 
försedd med en länk till FASS där e-handlande receptkunder kan få detaljerad 
information om sina läkemedel hur det ska tas i förbindelse till måltider, biverkningar,  
interaktioner, hur läkemedlet måste förvaras och liknande. En begränsning som 
apoteksaktörer anger är att man inte kan se vissa receptbelagda licenspreparat. 
 
På alla e-apoteks hemsidor blir kunder informerade om sitt högkostnadsskydd, 
expedieras det aktuella läkemedel med förmån eller utan, vilka generiska varianter finns 
att välja mellan och varför man blir erbjuden ett generiskt utbyte. Apoteksaktörer berättar 
att det finns många möjligheter att få svar på frågor redan i beställningsskedet. 
Informationen finns tillgänglig på hemsidor samt erbjuder alla apoteksaktörer rådgivning 
till sina kunder. 

”Om man handlar läkemedel första som man ser inbyggd i inköpsflöde om 
man vill ha tips och råd från en farmaceut. Man behöver svara på den här 
frågan när man handlar och så om man vill det så ringer en farmaceut 
från vår kundservice upp kunden och vill man inte ha råd så visar vi bara 
att vi är tillgängliga och vår kundservice fungerar på apotek om man har 
behov för den [A12, A13].” 

Kundernas behov av rådgivning tillgodoser apoteksaktörerna via chat, mail och telefon.  
Rådgivning erbjuds både för egenvård, hudvård och även om receptbelagda läkemedel 
och då ska kunden göra ett medvetet val om att få rådgivning eller inte. Farmaceuter och 
annan utbildad apotekspersonal finns tillgänglig för att hjälpa kunderna. All information 
är kvalitetssäkrad. 

”Varje apotek även vårt e-handelsapotek har en LMA – 
Läkemedelsansvarig som ansvarar för så att den hanteringen på e-handel 
ser inte annorlunda ut än på ett vanligt lokalt apotek [B15].” 

”Rådgivningen är ofta skriftlig vilket ställer högre krav på att den är 
korrekt. Det underlättar för kunderna att spara ner råden och gå tillbaka 
när de behöver [D55].” 

Ett tema som fanns i majoriteten av informanternas uttalanden var tillgänglighet.  Alla 
apoteksaktörer poängterar att e-handel ger förbättrad tillgänglighet till apoteksvaror, 
läkemedel och information. 
 

”… kunden har apoteket tillgängligt dygnet runt, man kan handla när 
 man vill”[A4]. 

 
”Man behöver inte åka någonstans, utan… Det är ju en bättre 
tillgänglighet då. Om man bor i glesbygd då är det viktigt med 
tillgänglighet, då behöver man kanske inte åka ett antal mil till närmaste 
apotek utan kan sitta hemma och köpa ”[D9]. 

 
”Och det är just det att det finns större möjligheter att få rätt medicin och 
information just för dig som kund” [C11]. 
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En majoritet av informanterna i studien uttrycker att kunder har stor flexibilitet vid e-
handel på apotek. Det finns möjlighet att se sina recept, att välja preparat själv vid 
generiskt utbyte, att ge fullmakt till andra, att välja betalningssätt och leveranssätt och 
även möjlighet att välja mellan apoteken.  
 

”Man väljer vad man vill ha och väljer hur man vill betala och hur man vill 
ha det levererat. Och sen om man då behöver ha något på recept då måste 
man legitimera sig med mobilt bankID” [A10]. 
 
”Tillgängligheten blir mycket bättre. Bättre koll på recept. Möjligheter 
ökar, det finns frihet att se vilket apotek har just din vara på lager. Om 
man är sjuk är ofta köerna ganska långa på apoteket, då är det väldigt 
stor chans att kunden faktiskt beställer hem sin medicin. Även om man är 
sjuk och exempelvis ber någon annan som kan handla på apotek - vid e-
handel kan vi också se till att du kan ge andra individer också fullmakt att 
hämta dina mediciner väldigt smidigt via exempelvis app eller hemsida” 
[B4]. 
 
”Det är generellt så att oavsett om man handlar i app på webb eller mobil 
app då... så tror jag att du som kund har mer, alltså större kontroll över 
dina recept och dina mediciner”[C6]. 

 
Informanter understryker att kunder har lugn miljö vid e-handel. Kunden befinner sig i 
stressfri miljö, oftast hemma, inte tidspressad och kan koncentrera sig för att sätta sig in i 
viktig information. 

 
”Och det är som upplevelse ingen stress för kunden, det är inte så att man 
behöver fixa sitt apoteksärende på lunchen eller på vägen till eller från 
jobbet när man måste gå till apotek, man kan göra det hemma på 
soffan” [D6]. ”Då kanske man är mer mottaglig för rådgivning och 
information” [D7]. 

 
Samtliga informanter ser e-handlande kunder som självständiga, medvetna om sina 
behov. Kunden väljer själv kontaktform med e-apoteket eller förmodligen väljer att inte 
ha kontakt. 
 

”Fördelarna är att kunden kan själv välja när kunden ska kontakta oss hur 
kunden vill kontakta oss. Och kunden väljer mellan telefon, mail, chat. De 
kan välja när de beställer att bli uppringda för rådgivning och de kan 
kontakta oss genom ett särskilt kontaktformulär också. Så kunden kan 
själv välja när det passar att få råd och vad man vill ha för råd” [D6]. 
 
”Det är ju inte alla kunder som vill ha råd, vissa kunder vill inte ha någon 
rådgivning, kunder som själva vet. När man träffar kunder på apotek 
finns ju möjlighet att ställa kontrollfrågor till kunder vad de vet och vad 
vill de veta om sina mediciner, det är inte detsamma det här inte riktigt i e-
handel. Så är det kanske att e-handelskunden ofta är lite mer självständig” 
[A19]. 

 
Kundens integritet och möjlighet att vara anonym anses som en viktig fördel i apotekets 
e-handel. Ingen behöver se vad kunden handlar, ingen behöver höra var kunden frågar 
om. På sådant sätt garanteras rådgivning som går på djupet i problemet. 
 

”Jag tänker att e-handel är ju väldigt privat. Om man handlar någonting 
som man inte vill att andra skulle se då går det bra här” [A20]. 

 
”Det är anonymt, att ingen behöver höra vad man säger. Lättare att prata 
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om känsliga frågor. Det kan komma fram information som annars inte 
skulle komma fram på ett vanligt fysiskt apotek då” [D8]. 

 
 
6.2.2 Digital information och rådgivning utan kontakt med personal. 
  
Alla apoteksaktörer jobbar aktivt med att fylla sina hemsidor med information som kan 
hjälpa e-kunden. Produktinformation, innehållsförteckning, bruksanvisning, bipacksedel 
finns på alla produkter. Vidare finns det många olika sätt att strukturera information med 
avsikt att hjälpa e-handelskunden att hitta rätt produkt eller receptfritt läkemedel. Det 
kan exempelvis vara frågor och svar på vanliga frågor, artiklar, tips och råd, punkter, 
guidar, mekaniska råd.  
 

”Vi har ju… den viktigaste information för kunden försöker vi ha i form av 
punkter. För produkter som har FASS-text har vi FASS-text länkar, man 
kan gå in och läsa, man vet ju att man kan gå in och läsa hela FASS-text 
och kanske bipacksedeln” [C80]. 

 
För att kunna välja rätt receptfritt läkemedel erbjuder ett e-apotek indelade 
symptomområde. Ett annat apotek kallar det för kategorier. Huvudprincipen att kunden 
kan orientera sig utifrån sina symptom. 
 

”När det gäller symptom så har vi indelade symptomområde så att man 
ska ha det lätt att kunna hitta. Och nu ska jag se… frågan var att välja rätt 
receptfritt läkemedel – för varje produkt så finns ju det 
produktinformation på den här produkten, både bruksanvisning och 
information som visas för kunden” [B31]. 

 
Ett annat e-apotek föreslår att använda filter på sin hemsida för att filtrera fram lämpliga 
receptfria läkemedel.  Filter tillåter att sortera produkt efter kön, ålder, målgrupp 
verksamt ämne, verkningslängd etcetera.  
 

”Först informerar vi om det i produktinformationen för respektive 
läkemedel. Sen kan man använda filter för att filtrera fram bara lämpliga 
läkemedel… om man är gravid till exempel.  Då kan man få fram bara 
läkemedel för gravida. Vi har filter på det sättet. Ett annat sätt är genom 
att skapa guider” [C76-C77]. 

 
Merparten av informanter menar att e-handlande kunder har mycket hjälp i 
köpögonblicket. Många möjligheter är inbyggda i köpflödet som råd och tips, tillgång till 
bipacksedel och liknande.  

 
”Om en migränmedicin till exempel… vilka kan ta den, vilken åldersgrupp 
som kan ta den, och om man går vidare och väljer att handla då blir det 
mer information och kan man se på bipacksedel, råd och tips. Och det finns 
med i inköpsflödet, tillgång till bipacksedel” [A47]. 

 
Ett e-apotek har kopplat information om vanlig förekommande biverkningar till olika 
läkemedel. Några andra uppger att de jobbar på att skaffa liknande hjälp för kunden. 

 
”Det kommer tips att komplettera eller underlätta behandlingen. De tipsen 
kommer i det ögonblick som man handlar receptbelagda mediciner” [A44]. 

 
Information om generiskt utbyte kommer också i köpögonblicket på vissa e-apotek samt 
finns förklarat separat hos andra e-apotek i form av en artikel eller en film.  
 

”Det gör vi ju i köpflödet. Om det är ett läkemedel som är utbytbart då får 
vi se då… då får man ett förslag att det här finns på receptet och du får ett 
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föreslaget utbyte och det är ett annat än det som finns på receptet. Och där 
finns också en förklaring- varför får jag det här förslaget? Och det finns en 
kort förklaring. Och då kan man klicka sig vidare, om man vill fördjupa 
sig och läsa mer om generiskt utbyte. Där står det väldigt tydligt vad har 
vi för alternativ, du kan köpa den och betala så och du kan köpa den och 
betala så. Och då är det pristillägg då. Ah. Allt finns förklarat då. Om det 
är inom förmåner eller inte också har en tydlig förklaring där” [D25]. 

 
E-apotekens hemsidor innehåller länkar till FASS, bipacksedel, TLV bestämmelser om 
generikabyte för att underlätta för kunden. En apoteksaktör har egna videor på sin 
hemsida som handlar om utbyte av läkemedel, hur man tar hand om vardagsproblem 
samt hur man lättarekan använda apotekets app. 
Samtliga informanter samarbetar med siten medicininstruktioner.se som innehåller 
instruktionsfilmer om hur man hanterar sitt läkemedel eller medicinska hjälpmedel på 
rätt sätt.  

 
”Och sen kan det vara läkemedel som till exempel inhalatorer eller 
injektionssprutor som kräver speciella instruktioner för användning. Här 
har vi samarbete med en site som heter medicininstruktioner.se.  Så här 
har vi ett visitkort som vi skickar med så att de kan gå in och söka upp sin 
medicin och få upp en film om det” [D34-35]. 
 

Utvecklingsarbete pågår hos samtliga apoteksaktörer. Bara en informant svarade på 
frågan om förbättringsarbete att det var hemligt. De tre andra delade med sig av sina 
planer för framtiden. 
 

”Vi vill ha ännu mer om läkemedel, speciellt om receptbelagda läkemedel, 
kanske ännu mer personlig information. Individuellt anpassad 
information” [A64]. 
 
”Ja, det finns mycket att göra. Vi är i utveckling hela tiden. Att man kanske 
ska utveckla tekniska hjälpmedel, kanske mer skräddarsydd information 
till varje kund. Man skulle kanske ha videochat på sikt. [D51] Kanske! Vi 
jobbar på det. Kanske utöka öppettiderna så att man kan ge råd även på 
kvällen, helger och så vidare. Det finns ju mycket i tekniska lösningar som 
man kan jobba på” [D51-52]. 
 
”Och som alla apoteksaktörer så har vi mycket förbättringspotential i 
det. Vi har blivit ännu bättre än tidigare på att informera kunden och det 
har skett väldigt mycket bara det senaste året. Vi har förbättrat 
produktinformationen. Det är mycket att tänka på. Och det gör vi bättre 
och bättre” [B31]. 

 
6.2.3 Kontaktbarhet. (chat, e-mail och telefon samt kontaktformulär) 

Kontakt med personalen hos samtliga apoteksaktörer inkluderar chat, e-majl och telefon. 
På vissa e-apotekssidor dyker det upp en chat så fort man vistats några minuter på sidan, 
hos andra är chat tillgänglig bara för kunder som har legitimerat sig med hjälp av bankID 
på hemsidan. 

”Ja, när man loggar in på hemsidan då kan man få rådgivning via chat, 
mail och telefon. Både för egenvård, hudvård och även om receptbelagda 
läkemedel. Vi har farmaceuter som sitter där för att hjälpa kunderna” 
[B7]. 
 
”Och högst upp så finns det information om att vi erbjuder personlig 
rådgivning. Här finns farmaceuter som kan hjälpa dig med frågor om till 
exempel det och det. Och det kommer även upp en chatruta” [D11]. 
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”… ju vissa frågor man kan svara via mail, andra via telefon, oftast via 
telefon egentligen [C82]. 

 
Vid e-apoteken har kunden möjlighet att via kontaktformulär lämna uppgifter och bli 
uppringd senare, berättar en apoteksrepresentant . 
 

”Och så finns det en till kryssruta som heter ”Jag har frågor och vill bli 
kontaktad av farmaceut”. Så om man har kryssat där då kommer det pop-
up filter hos oss och då kommer vi att ringa upp kunden inom 24 
timmar” [D15]. 

 
Vissa apoteksaktörer har samarbete med webbdoktorer som de hänvisar sina e-
handelskunder i speciella situationer. Då kan möte med kunden också ske digitalt. 
 

”Ok. Det går ju… man gör det, och vi gör det idag, och det finns ju alla 
möjligheter egentligen – genom att guida kunden, vi ställer guidande 
frågor. Vi jobbar ju tillsammans med webbdoktorerna” [C18]. 

 
Bara en av de fyra intervjuade apoteksaktörerna har e-apotek som sin kärnverksamhet, 
andra använder sig av båda sina e-apotek och de fysiska apotek som utgör omnikanal. 

 
”Kunden kan antingen beställa online eller gå tillett apotek och där tala 
med en farmaceut”[B23]. 
 

Samtliga informanter uppger som utmaning att få kontakt med kunden på kundens 
initiativ. För att kunna hjälpa kunden bättre vill e-apoteken gärna få höra mer av 
kundernas frågor och funderingar.  

 
”Om kunden endast besöker vår hemsida och väljer att inte kontakta 
någon farmaceut då kan vi inte förstå kundens ytterligare behov” [B23]. 
 

En annan utmaning är att bryta existerande fördomar mot e-handel på apotek. Det verkar 
vara svårt för kunder att inse likheten med ett fysiskt apotek med farmaceuter som ordnar 
läkemedel på recept och ger råd. 
 

”Det är en utmaning att övertyga folk om att vi här är också farmaceuter 
och det är allt precis som på ett fysiskt apotek trots att vi ser inte 
varandra” [D23]. 
 

En av informanterna summerar utmaningarna. E-handel på apotek måste vara 
lättillgänglig för alla, bidra till läkemedelsförsörjning lika mycket som till rådgivning och 
framgångsrik behandling. 

  
”Det finns många utmaningar att öka kvaliteten i e-handel för alla. Det ska 
vara lätt att göra rätt, så att säga. Det ska vara lätt att kunna följa sin 
behandling. Det ska vara lätt att få tag i sin medicin” [B47]. 
 
 

 
6.2.4 Initiativ. 
 
Även om kunden väljer att inte kontakta personal på e-apotek via chat, e-mail, telefon 
eller ett kontaktformulär, tar ofta personalen kontakt med kunden på eget initiativ till 
exempel om det är något oklart, vid förstagångsexpedition, vid behov av hjälpmedel. 
Oftast skickas det skriftlig information i paketet till kunden (se bilder 2,3). Det kan vara 
information om vanligast förekommande biverkningar och sätt att lindra dem, om 
delning av tabletter, om bilkörning som kan påverkas av ett läkemedel. Ett annat exempel 
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är tips att använda en mjukgörande kräm vid sidan av en kortisonkräm. En av 
informanterna understryker att det är också viktigt att nå kunden med miljöinformation.  
 

”Vi har en skriftlig informationslapp för förstagångsanvändare och där 
står det vad det är för läkemedel, det här kan man göra, tänk på det här, 
det här är vanliga biverkningar och det här kan man göra till exempel. 
Och vi hänvisar också till bipacksedeln att man ska läsa den. Om det inte 
är första gången med läkemedlet kan vi också skicka med lappar, ”det här 
är viktigaste informationen man måste känna till” [D34]. 
 
”Det kan vara till exempel om man får en känsla om ett visst läkemedel för 
kunden, om man upptäcker en interaktion eller värderar att kunden kan 
behöva ytterligare information när man handlar på recept. Då kan man i 
så fall kontakta kunden via telefon, skicka ett meddelande till kunden när 
man skickar paketet som ett rådgivningsblad” [C48]. 
 
”Och vi skickar med även miljöinformation. Till exempel p-plåster som har 
mycket hormon kvar efter användning. Lappar som vi kan sätta på ” detta 
ska du inte slänga i soporna utan det ska du lämna tillbaka på 
apoteket” [D36]. 

 

 
 
Bild 2. Skriftlig info som kan skickas till kunder vid e-handel. Publiceras med tillstånd från 
Apotea. 
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Bild 3. Miljöinformation och diverse info som kan skickas till kunder vid e-handel. Publiceras 
med tillstånd från Apotea. 

 
Informanter meddelar att personalen ringer kunden vid alla oklarheter som kan dyka upp 
vid receptexpedition. Farmaceuten kan vara ännu mer vaksam än på ett vanligt fysiskt 
apotek för att man inte kan kommunicera med kunden vid expeditionstillfälle då behöver 
man ta det säkra före det osäkra och kontakta en extra gång. 
 

”Och om det dyker upp någon frågeställning inom de kontrollerna då 
kontaktar man antigen kunden eller i vissa fall läkaren… Om det är något 
som är oklart. Om det är dosering som man behöver justera eller så” 
[A32]. 
 

Farmaceuter från e-apotek ringer kunden vid förstagångsexpedition. Speciellt om det 
handlar om ett läkemedel som kräver speciella kunskaper vid användning. 
 

”Det kan vara exempelvis ett barn som har fått en ny inhalator. Och då 
kommer vi att ringa föräldrarna så kanske de inte vet hur den ska 
användas. Och det är ett exempel hur man jobbar med föräldrar för att 
säkra barnbehandling ”[B21]. 

 
Om farmaceuter upptäcker att det kan behövas hjälpmedel blir kunden uppringd för att få 
klarhet i frågan. Vid expediering sörjer farmaceuten för att kunden kan använda sina 
mediciner på rätt sätt och dosera riktigt.   

 
”Och vi har också rutin att kolla: har kunden inhalator om man köper en 
refill? Om de har fått en pump till sin krämburk? Har de hjälpmedel till 
sina läkemedel? Vi kollar allt så att de inte bara får ett läkemedel utan det 
hjälpmedel som behövs” [D41]. 

 
Alla informanter berättar om utmaningen att nå kunden. Det är svårt att få kontakt om 
kunden inte svarar i telefon, då blir farmaceuten tvungen att prova några gånger för att 
ställa frågor och ge råd. 
 

”Och sen är det bara generellt så här att vid expeditionstillfälle så kunden 
är nåbar. Kunden är sällan nåbar vid expeditionstillfället om frågor 
behöver ställas” [C34]. 
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6.3 Resultat från intervjuer med e-handlande apotekskunder 
 
Tre olika teman utkristalliserades i temastrukturanalysen: e-kundernas uppfattning om 
sig själva på e-apotek, uppfattningar om digital information och rådgivning, 
uppfattningar om kontakt med e-apotekspersonal(tabell 3). 
 
Tabell 3. Sammanfattning av intervjuer med kunder. 
 

Tema Undertema 

Kunders praktiker på e-apotek Självständighet 

Förbättrad tillgänglighet, men inte överallt 

Stor flexibilitet 

Lugn miljö vid e-handel 

Anonymitet 

Ensam på e-apotek 

Uppfattningar om digital information och 
rådgivning utan kontakt med personalen 

Bra navigering 

Generellttillräcklig information 

Lättpå e-apotek 

Inte lika lätt på alla e-apotek 

Lättävenförnykomna 

Omnikanal 

Omedvetenhet om möjligheter 

Andra informationskällor 

Information hos läkare 

Uppfattningar om kontakt med e-apoteks 
personal.  
 

Vill slippa frågor 

Föredrar fråga på ett lokalt apotek 

Omedvetenhet om möjligheter 

Kostbart att ringa, autosvarare irriterar 

Generellt positiva för att bli kontaktade 

 
 
6.3.1 Kunders praktiker på e-apotek 
 
Precis som i apoteksaktörernas intervjusvar beskriver e-apotekens kunder sig själva som 
självständiga. De vet för det mesta vad de behöver och skapar sig ny kunskap genom att ta 
en del information på e-apoteken webbplatser för att kunna välja rätta produkter.  
 

”Ja, jag vet redan vad jag söker och vad jag behöver” [E26]. 
 

”Jag handlar inte utan att se på information först. Jag handlar preparat 
med fullständig information. Om ingredienser, ja, generellt, om mängder 
av än det ena och än det andra och om alla uppgifter finns då köper jag 
det. Jag har orienterat mig redan om det passar mig eller inte”[H28]. 

 
Kunder upplever verkligen förbättrad tillgänglighet, men inte överallt i Sverige. Vissa 
ställen i landet råder det lång leveranstid. I stora städer får man sin beställning levererad 
samma dag eller nästa dag men på mindre ställe får man vänta upp till en vecka och 
längre. För en kund blev leveranstiden så mycket längre än förväntat utifrån information 
på e-apotekets hemsida att kunden tappade lusten att e-handla vidare av rädsla att bli 
utan mediciner vid oviss leveranstid. Kunden menade att det inte fanns hemleverans, 
långt till utlämningsstället, dålig allmän infrastruktur som apoteken inte kan påverka. 

 
Men sen de som bor på landet då, till exempel när jag bor i min stuga på 
sommaren. Det är ju så att man lägger ned vårdcentraler och apotek och 
när inte det med leverans då fungerar. Det finns inte ett postkontor, ingen 
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bussförbindelse så folk är beroende av att någon hämtar eller att någon 
kör om man inte kör bil själv. [L24] 
Det skulle gå bra om vi hade gamla Posten kvar då hade vi hemleverans 
och beställningar fungerade på ett annat sätt. Nu kom ju… de kör inte ut 
posten varje dag… Det är sådana saker som påverkar. Och de är utanför 
apotekets ansvar. Det finns inte infrastruktur. [L25] 

 
Respondenter bekräftar informanternas svar att det finns stor flexibilitet vid e-handel.  
Man kan skaffa information och beställa varor överallt där man befinner sig baraman har 
sin mobil med. 
 

”Ibland handlar jag när jag är på jobbet, ibland hemifrån… Ibland genom 
telefon, ibland genom Ipad…”[E5]. 
 
”Som regel genom mobil för att ibland e-handlar jag snabbt när jag är på 
väg från jobbet, om jag behöver någonting fort eller genom dator om det 
är planerad e-handel där jag måste sitta länge och söka eller välja [J3]. 
 
”Jag lämnar hemmet halvåtta på morgonen och kommer hem halvåtta på 
kvällen, all information har jag på telefonen. Ibland står jag vid en 
busshållplats, väntar på en buss eller åker buss eller tåg och då har jag 
telefonen hela tiden i handen” [G15]. 

 
Lugn miljö vid e-handel beskriver respondenter i kontrast till ett vanligt apoteksbesök. 
Många deltagare svarade att de gillade att e-handla hemifrån.  
 

”Jag tycker om att e-handla för att man inte behöver lämna hemmet… Och 
på ett vanligt apotek måste man gå in, söka i hyllor, fråga, och det tar tid, 
så är det just för mig. Så ser jag på det” [M10]. 

 
Kunder bekräftar att möjligheten att vara anonym på e-apotek är viktigt. Om man vill 
slippa frågor från personalen och vill att inte andra ser vad man handlar är ett e-apotek 
en perfekt plats att handla. 
 

”Jag tycker att fördelen med e-apotek är blir det mer anonymitet. Jag 
tyckeratt det är det att jag sliper få frågor av farmaceuterna och jag 
slipper att andra kunder kan se vad jag får för läkemedel. Jag tänker på 
integritet och så” [F9]. 

 
Ofta känner sig e-handelskunder ensamma på e-apotek som stimulerar dem att söka mer 
information. Vissa beskriver ensamheten på e-apotek som nackdel samt andra menar att 
man kan vara ostörd, skapa sig kunskap om produkten och göra sitt val. 
 

”Ja naturligtvis på ett apotek kan du verkligen prata med någon, det är en 
direktkontakt, på Internet är allt annorlunda. Där sitter du ensam, förstår 
du? Därför måste man gå fram och tillbaka på olika siter och söka 
information och läsa... Detta är naturligtvis en nackdel med e-apotek” 
[E31]. 

 
6.3.2 Uppfattningar om digital information och rådgivning utan kontakt med 
personalen 
 
Bra navigering på hemsidan anses av kunderna som ett bekvämt verktyg för tillgången till 
nödvändig information. Kunder beskriver som fördelar av e-apotek att kunna hitta en 
vara eller info med hjälp av sökfunktionen, att kunna orientera sig bland olika produkter 
genom att läsa innehållsförteckning, produktinformation, bipacksedel, gå till FASS texten 
genom länk från apotekets hemsida. 
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”… på ett vanligt apotek behöver jag öppna några förpackningar med 
läkemedel och här kan jag bara surfa på e-apotekets sidor och se liksom på 
doseringar, och vad man använder det till, innehållsförteckning, 
så…”[J11]. 

 
”Det vill säga en fördel med e-apotek att du ser på siten hela sortimentet 
och priserna. Så att du kan orientera dig innan köpet. Där på e-apoteken 
finns flera varor. Och man behöver inte söka länge. Det är bara att skriva 
ett ord i en sökruta, att trycka ”Visa resultat.” [H9]. 

 
Generellt menar kunder att det finns tillräcklig information på e-apotekens hemsidor. Allt 
från innehållsförteckning och produktinformation till dosering och biverkningar hittar 
kunderna där. 
 

”Det är klart att det finns pris. Själva beskrivningen av ett preparat eller 
något medel eller om det är något för ansikte... . Någon 
innehållsförteckning. Så att säga… Låt oss uttrycka det så... Tja... det var 
allt kanske... Oftast står det en beskrivning och eventuella biverkningar, 
för mig verkar det vara standard” [I21] 

 
”Ja det står där vilka ingredienser, hur många tabletter eller hur många 
kapslar det gäller... eller hur många milliliter står det, och hur många 
gånger kan man ta det och att dosen inte bör överskridas. Det står att om 
du glömde att ta läkemedlet då behöver du inte ta två piller nu, det finns 
sådan information där” [M34]. 
 
”Ja, full information, även för en sådan människa som verkligen har 
mycket kunskap och som är erfaren, ändå hittar man... Ja... Jag gillar där 
verkligen, väldigt mycket information…”[K50]. 

 
Samtliga kunder som har erfarenhet av e-handel svarar att det är lätt på e-apotek. 
Navigering fungerar rätt, lätt att följa länkar och få det man behöver. 
 

”För mig, eftersom jag kan dator bra, även om inte perfekt, för mig det är 
lätt. Inga problem för min del” [E41]. 
 
”Det är mycket lättare att sitta och surfa på e-apotekens sidor på Internet 
jämfört med att vara inne på ett fysiskt apotek” [I7]. 
 
”Jag... jag tycker att det är snabbt och lätt när man vet vad man vill ha. 
Och så kan man passa på och köpa andra saker samtidigt som 
proteinbarer eller tandkräm, vitaminer... så... då brukar jag göra det 
samtidigt som jag handlar mediciner på recept” [F7] 

 
Även respondenter som kom till Sverige för mindre är ett år sedan uppger att det är lätt 
att e-handla, lätt för nykomna. Språk är inget hinder längre när det finns möjlighet att 
översätta texter direkt på nätet. 
 

”Jag började e-handla på apotek sedan februari i år, så fort som jag kom 
till Sverige alltså det är mindre än ett år sedan...” [I2]. 
 
”Eftersom det finns en möjlighet även om jag inte förstår något, kan jag 
översätta och det blir samma bild och samma information och jag kan läsa 
den” [G17]. 
 
”Jag och min man började e-handla så snart som vi kom hit till Sverige i 
princip för att vi... så fort som vi kom från våra länder som vi kommer 
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ifrån. Vi har inte vana att handla där och hämta hit, så började vi söka och 
hittade…”[K5]. 
 

Samtidigt anger kunder att det inte är lika lätt på alla e-apotek. Kunder berättar att det är 
bra navigering på vissa e-apoteks hemsidor och mindre bra på andra. 
 

”Jag tycker att på XXX det är lätt att söka på. Kanske en tandkräm eller... 
ja... så att de har väldigt bra enkelt sök så att jag kan titta… Det är lätt att 
logga in och det är lätt att just beställa men sen när jag ju kollat på andra 
apotekskedjors sådana... internetgreier och då tycker jag nog att det är lite 
svårare att beställa från YYY, ZZZ... [F21] 
 
”Jättelätt. På e-apotek XXX är det jättelätt. Till exempel… jag vet inte på 
andra sidor… på andra apotekssidor har jag aldrig e-handlat ärligt talat… 
Jag har kollat på vårt apotek och ville beställa där när jag behövde 
mediciner, men det var någon obegriplig meny för mig… jag kunde inte 
hitta ”kontakta oss”, det fanns ingen knapp, så… Jag kommer ihåg att 
något gick fel då” [J20-J21]. 
 

Det är inte alltid lätt att hitta fram, speciellt om man är omedveten om möjligheter.  
Ibland har e-handelskunder svårt att se information som redan finns på hemsidan.  
 

”- Vilken information fanns det om det läkemedel Du köpte?” 
- Det finns ingen information om detta läkemedel i överhuvudtaget. Det 

finns där bara samma som står på etiketten, hur ofta jag måste ta 
den… Men i princip ingen information. [J38] 

-  Finns det ingen instruktion?  
- Nej. Det finns ingen instruktion på receptbelagda läkemedel. Finns 

bara till exempel ”ta morgon och kväll”. Det vet jag redan, läkaren sa 
det till mig. Även om det är ett nytt preparat” [J39]. 

 
Men instruktionen fanns i form av en knapp som ledde till FASS-texten. Med hjälp av 
skärmdumpar som författaren fick från e-apoteketet kunde vi hitta den. 
 

”Precis. Förresten det ser det inte ut som en knapp. Kanske det var 
därför som jag aldrig la märke till det” [J46]. 

 
Kunder använder gärna omnikanal hos apotek som har både fysiska och e-apotek. Då 
besöker kunden först sitt lokala apotek, samlar information, får rådgivning, och köper sen 
på e-apotek. 
 

”Jag sökte läkemedel mot svampinfektion för min mamma, hon har 
diabetes. Jag kollade svampmedel på apoteket och det var dyrt. 
Öppnade apotekets hemsida och det var billigare där. Då beställde jag 
där.0 Annars skulle jag ha köpt på apoteket” [E12]. 
 
”Kanske verkligen som jag säger att jag först går jag till ett apotek, 
kollar, och sen kommer jag hem och öppnar en hemsida” [E15]. 

 
Eller används omnikanal i annan riktning när kunden först söker information på ett e-
apotek och sen åker på ett lokalt apotek för att handla och få mer information och 
rådgivning. 
 

”Vi kunde hitta preparat till vår hund på e-apotek. De var lätt att 
orientera sig där efter hundens symptom, efter hundens behov. De 
erbjuder inte bara mediciner, utan djurfoder, olja, vitaminer. Vi 
kollade vad vi hade behov av, för vilken ålder, allt sådant... och sen 



 

21 
 

åkte vi till just till det apoteket där de erbjuder dessa produkter, och vi 
fick råd, om vi tänkte rätt eller fel”[G2]. 

 
Vissa deltagare föredrar att handla receptbelagda på ett vanligt apotek och allt annat på 
ett e-apotek. Därmed menar kunderna att direktkontakt ansikte mot ansikte med 
personal på ett lokalt apotek fungerar bättre än telefonkontakt med ett e-apotek. 
 

”Angående receptbelagda mediciner har jag så många frågor som jag 
inte kan hitta svar på nätet, så jag föredrar att ställa dem på ett 
vanligt apotek. På vägen uppstår det nya frågor och där på apoteket 
får jag konkreta svar. Och där på telefon måste man vänta...”[E36]. 

 
Speciellt när det gäller gränsdragning mellan egenvård eller vårdbesök att välja uppger en 
del kunder att de söker information från andra informationskällor, först och främst hos 
läkare. En annan respondent använder sig av Vårdguiden för att söka information och 
hjälp. Några intervjuade uppger läkare som enda källa för information om sin behandling 
och medicinering.  
 

”Tack vore det att jag har nära kontakt med läkaren, och min man också, 
ställer vi alla frågor till läkaren. Läkaren ser på sin dator och håller reda 
på alla mediciner som... Tja... kan ge biverkningar. Vi betalar för det, och 
därför pratar vi inte om det på apotek, endast med läkare” [G53]. 
 

6.3.3 Uppfattningar om kontakt med personal på e-apotek 
 
Precis som apoteksaktörer uppfattar e-handelskunder och som kunder uppfattar sig 
själva som självständiga, uppger merparten av respondenter att de inte hade kontakt med 
personalen på e-apotek.   
 

”Nej. Det var ingen sådan. Ärligt sagt det dyker upp chat hela tiden. Men 
jag har aldrig svarat, aldrig skrivit” [M38]. 

 
Ibland är man bara omedveten om möjligheter att få rådgivning på ett e-apotek. Med 
tiden om det ska finnas behov kommer denna möjlighet utnyttjas, meddelar en kund. 
 

”Om det finns en möjlighet där att få rådgivning... Jag vet inte, det verkar 
för mig som att på XXX finns ingen sådan möjlighet… Ja, om det finns 
denna möjlighet då ska jag fråga efter rådgivning om det blir behov av 
det” [K30-K33]. 

 
En del av respondenter menar att det är kostbart att ringa och autosvarare irriterar. Det 
finns önskan att få kontakten där och då direkt när frågor uppstår. 
 

”Eftersom man är tvungen att lyssna på telefonsvarare och det drar ut på 
tiden, så att när du ständigt möts av telefonsvarare, telefonsvarare... det 
är svårt då att få den kontakten.” [H35]. 

 
Några deltagare har inte ens prövat att få kontakt med personal på de e-apotek de handlat 
på utifrån sina föreställningar att kontakten skulle vara komplicerad och ta tid. 
 

”Ja, detta är långt och trist… och att skriva... Nej, jag gillar inte det. Sitta 
och vänta på ett svar… Jag gillar inte det” [E47]. 

 
Kunderna generellt är positiva inför att bli kontaktade av e-apotekspersonalen. Även om 
kunden väljer att inte ta kontakt själv uppskattar man omtanke från e-apotekets sida. 
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”I princip allt går väldigt fort. De svarar snabbt på email. Jag tror de har 
ringt mig… Jag kommer inte ihåg att jag skulle ha ringt dit det var jag 
som blev uppringd av dem” [J51]. 
 

En respondent kom med förbättringsförslag på utökad service för att underlätta för 
kunder som inte än behärskarsvenska tillräckligt bra för att kunna prata om sina 
läkemedel:    
 

”Skulle det vara möjligt att göra service per telefon eller chat på andra 
språk än svenska också, så skulle många vara glada att använda det” 
[M45]. 

 

7. Resultatdiskussion 
 
7.1 E-handelslösning som en bas för information och rådgivning 

På den omreglerade svenska apoteksmarknaden präglad av konkurrens driver 
apoteksaktörerna en hård kamp om kunder. E-handeln öppnar nya möjligheter för 
apoteken att rekrytera nya och behålla gamla kunder. En e-kund har generellt större 
tillgänglighet och flexibilitet på ett e-apotek både när det gäller att få tag på apoteksvaror 
och läkemedel som för att få information och rådgivning. 

Mycket av det som upptäcktes i den genomförda studien stämmer överens med andra e-
handelsplattformar. Om ett e-företag vill vara framgångsrikt, måste alla beståndsdelar 
vara sammanhängande i en definierad e-handelslösning, nätverk, sortiment, 
betalningsformer, frakt och kundtjänst. Utan garanterad kvalité från system, personal och 
leverantörer, kommer ett företag inte att kunna leverera lämplig nivå av service för att 
tillfredsställa sina kunder. E-handel fångar kundinformation och kan känna igen 
återkommande kunder genom en enkel registrering av en e-postadress och erbjuda olika 
alternativ för att ge kundanpassad service [36]. 

För att möta och tillfredställa kundernas behov i information och rådgivning måste e-
apotek ha bekväm navigering, bra information på sina hemsidor, vara lättillgängliga för 
kunder att få kontakt, med snabbt svar på telefon och e-post. Som tidigare nämnt är 
apotek inte vilken detaljhandel som helst och information och rådgivning spelar viktigt 
roll för läkemedelsanvändare. Den aktuella studien undersökte apoteksaktörernas 
uppfattning om apotekskundernas behov av information och rådgivning vid e-
handel samt apotekskundernas möjligheter och uppfattningar av att få information och 
rådgivning vid e-handel. Apoteksaktörer försöker tillgodose alla kundernas behov i 
information och rådgivning antigen genom digital e-handelslösning eller genom kontakt 
med kunden muntlig som skriftlig.  
 
7.2 Olika behov för information och rådgivning 
 
I en svensk studie från 2011 där 85 öppenvårdsapotekskunder med regelbunden 
läkemedelsanvändning fick beskriva sin syn på ett idealt apoteksbesök visade det sig att 
det fanns olika synsätt. Det fanns en grupp patienter som beskrev sig som självständiga 
kunder och en annan grupp patienter som menade att distributionen av läkemedel var 
viktigare än information kring läkemedelsanvändning. Vissa patienter önskade ett 
individualiserat stöd från en kompetent farmaceut och en annan grupp önskade att få 
stöd för att leva ett hälsosamt liv via apoteksmöte [37]. Intervjuade e-
handelsapoteksaktörer uttryckte också att det fanns kunder med olika behov, 
självständigheten respekteras samtidigt som individuell anpassad rådgivning erbjuds i 
olika varianter. Kunders förväntningar på apotek är ett underutforskat ämne men 
avgörande för att förstå hur apotekspraxis kan utvecklas effektivt [37]. 
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7.3  Kvalitetssäkrad information på svenska e-apoteks hemsidor. 

Svenska e-apotek har tillstånd från Läkemedelsverket och får regelbundet tillsyn. All 
information som publiceras på e-apotekens hemsidor är kvalitetssäkrad av LMA 
(läkemedelsansvariga) eller andra erfarna farmaceuter vilket ger trygghet för kunderna. 
Samtidigt finns det alltid utrymme för förbättringsarbete vilket stämmer överens med en 
studie om e-apotek i Storbritannien. Generellt visade det sig att undersökta e-apoteks 
hemsidor hade kvalitetsinnehåll, hög nivå på läsbarhet men det fanns också områden 
med ofullständig information och begränsad funktionalitet som skapade utrymme för 
förbättringar [38]. 

7.4 Delad syn på e-apoteks rådgivning i svensk media. 

Vissa bedömare ser som en patientsäkerhetsrisk bristande rådgivningen vid expediering 
av läkemedel på e-apotek men enligt nätapotek kan e-handeln till och med leda till bättre 
rådgivning. En artikel i tidningen Svensk Farmaci behandlar både brister som 
Läkemedelsverket upptäckte under tillsynsarbete av e-handelsaktörernas hantering av 
rådgivning 2016 och 2017 och förbättringar som samtliga e-handelsaktörer gjorde för att 
åtgärda problem och leva upp till kraven. En generell bild är att det har blivit bättre, men 
ännu inte helt bra. Vissa tillsynsärenden blev stängda men inte andra [39]. 

Även Apoteksutredningens delbetänkande om kvalitet och säkerhet på 
apoteksmarknaden pekade på bristerna inom e-handeln vad gäller ”rådgivning, 
information och kontroller som bidrar till bättre läkemedelsanvändning” samt att den 
rådgivning som fanns var ”begränsad i omfattning och kvalitet” [1]. Men numera har alla 
apoteksaktörer en generell text om rådgivning framme samt som studien visar jobbar 
apoteksaktörerna aktivt med att skaffa kontakt med kunder och föra dialog kring 
läkemedelsanvändning. Chattfunktion uppges att vara mest populär på Apotea. Skriftlig 
information skickas flytigt till kunder med upplysningar som skulle ha tagits upp vid 
apoteksdisken på ett fysiskt apotek [39]. 

Å andra sidan, farmaceutens kontakt med den e-handlande kunden kan ofta vara en 
utmaning som studien visade. Då behövs det nya lösningar för att bättre nå kunden med 
viktig information och nödvändig rådgivning. 

Som Pär Svärdson från Apotea poängterade i en av sina intervjuer till samma tidning 
Svensk Farmaci har farmaceuten inte lika stressig miljö kring sig som på ett fysiskt 
apotek, har inte så stor tidspress på sig och det är därför som det finns stor potential att 
förbättra rådgivningen. Med lugnare arbetsmiljö minskar risken att farmaceuter missar 
att ställa viktiga frågor [40]. 

Huruvida stressfri arbetsmiljö finns på e-apotek skulle en studie ge bäst svar på, helst en 
observationsstudie eller en enkätstudie bland farmaceuter som expedierar e-handlande 
kunder, söker kontakt med de, svarar i telefon, på e-mail och i chat. 

7.5 Stressfri miljö för kunden och anonymitet. 
 
Stressfri miljö för kunden vid information och rådgivning samt möjlighet att vara anonym 
som apotekets e-handel medför är inte att underskatta. En kinesisk studie undersökte 
skillnaden i farmaceutisk rådgivning på sjukhus i Kina. När rådgivningsrum 
omkonstruerades så att kunder kunde få information och rådgivning i diskret miljö 
ändrades kvalitén på kundmöte drastisk. Antalet personer som önskade rådgivning ökade 
fyrfaldig. Kundernas frågor ändrades från vanlig användarinformation till hög 
professionell farmaceutisk rådgivning såsom användningen av inhalationsapparater, 
interaktioner och så vidare. Förändringarna av rådgivnings miljön gav ett kraftfull lyft av 
säkerhet, korrekt och lämplig läkemedelsanvändning, mindre medicineringsfel och bättre 
följsamhet till sin behandling[41]. En norsk intervjustudie bland 162 äldre kunder med 
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medelålder på 78,9 år rapporterade att brist på diskret miljö upplevdes som ett stort 
hinder för rådgivning med farmaceuter. 62 % skulle helst prata om läkemedelsrelaterade 
problem med sin läkare. 56 % ville veta mera om sina mediciner och 55% var intresserade 
i ett samtal om sin läkemedelslista [42].  
 
Alla intervjuade svenska apoteksaktörer betonar e-handlande apotekskunders 
möjligheter att kunna prata fritt om känsliga frågor. Därmed blir det en djupare 
rådgivning som också blir mer kundanpassad när många viktiga detaljer kommer fram 
som annars skulle stanna dolda. 
 
7-6 Digital information och rådgivning har positiv effekt 
 
En studie från år 2016 var genomförd med syftet att bedöma effekten av en apotekare-
ledd webbaserade videopresentation för att öka patienternas medvetenhet av vikten av 
följsamhet till medicinering. 166 patienter i över 35 årsåldern som hade minst ett 
receptbelagt läkemedel för behandling av en kronisk sjukdom på sin medicinlista ingick i 
studien. Patienter tittade på en apotekare-ledd webbaserade videopresentation och 
svarade på frågor om en månad. Resultatet visade en statistiskt signifikant ökning av det 
primära resultatet av ökad medvetenhet av vikten av följsamhet till sin medicinering. Fler 
patienter i den uppföljande undersökningen visade att det var viktigt för deras hälsa att ta 
sina mediciner ungefär samtidigt dagligen (P = 0,002), och fler patienter identifierade att 
familjen kommer att påverkas till följd nonadherence till sin medicinering (P = 0,001) 
jämfört med före undersökningen. Fler patienter i den uppföljande undersökningen 
rapporterade att de förväntades uppleva färre akutbesök (P = 0,0001) och förväntade att 
de skulle få mer tid med vänner och familj (P = 0.0039) som fördelarna med att ta de 
mediciner som ordinerats. Det har visat sig att en apotekare-ledd webbaserade 
videopresentation kan vara en billig intervention för att öka patienternas medvetenhet 
om vikten av följsamhet av sin medicinering. [43]. Det finns mycket information och 
rådgivning på svenska e-apoteks hemsidor som troligtvis kan förbättra terapeutiska 
resultat, öka följsamhet och minska förvirring och osäkerhet bland patienter. Det finns 
stor potential för utveckling och förbättring av läkemedelsanvändningen.  
 
7.7 Ett behov att öka kundernas intresse till rådgivning. 

Kunder är inte alltid medvetna om hur mycket kunskap som det verkligen finns på 
apotek. Det bekräftas även av tidigare forskning som tydde på att kunderna betraktade 
apoteken som en distributionscentral och var ointresserade av apotekens tjänster [44]. 
Låg intresse från kundernas sida att få kontakt med personal på e-apotek som studien 
visade kan delvis förklaras med det att åtta av nio deltagare i den undersökta 
kundgruppen hade akademisk utbildning med vana att söka och tillägna information om 
nya ämnen. Fynden stämmer överens också med brist på kundernas intresse för 
information om sina receptbelagda mediciner som var registrerad i en australiensk studie 
om rådgivning på apotek. Således finns det ett behov att utveckla strategier för att 
förbättra apotekspersonalspraxis för rådgivning och förbättra kundernas intresse och 
deltagande i rådgivningsprocessen [45]. 

I framväxande elektroniskt baserad hälso-och sjukvårdssystem har farmaceuter stora 
möjligheter på grund av sin specialiserade kunskap, tillgänglighet och det förtroende som 
befolkningen har för apotekspersonal [46]. I Sverige kanske ännu mer än i andra länder.  

Här skulle det vara möjligt att bygga en hypotes att personer som självständigt lärt sig att 
hantera sin fasta medicinering kommer endast att e-handla utan att behöva mer info och 
rådgivning samt personer som behöver hjälp och råd kan få mer resurser.  Kanske 
människor som inte har möjlighet att besöka fysiska apotek av olika orsaker kan få 
rådgivning från e-apotek via videochat när det blir utvecklat. 
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8. Metoddiskussion  
 
8.1 Etiska aspekter 
 
Ingen etikprövning behövdes för denna studie enligt Etikprövningslagen [47]. Samtidigt 
var alla nödvändiga etiska regler uppfyllda: informerat samtycke har erhållits genom att 
alla deltagare fick infobrev i e-post (Bilaga 1 och Bilaga 3) och all personlig information är 
avidentifierad 
 
8.2 Styrkor och begränsningar med studien. 
 
Styrka av den kvalitativa metoden är att den visar en totalsituation, vilken möjliggör en 
ökad förståelse för sociala processer och sammanhang. Intervjuer passar för att studera 
andras perspektiv, tankar, planer och erfarenhet [26]. Författaren själv bor i Norge sedan 
några år tillbaka, och har enbart möjlighet att besöka svenska e-apoteks hemsidor utan 
möjlighet att e-handla eller att logga in. Det ger studien en styrka för att det är bara 
apoteksaktörernas och kundernas erfarenhet och uppfattningar utan författarens 
meningar. 
En annan styrka är att alla informanter verkligen är experter i det undersökta området, 
alla fyra jobbar på huvudkontoret på respektive e-apotek och har ansvar inom kvalitet och 
utveckling av e-handel.   
Begränsningar med studien att den har blivit helt feministisk, en studie som är utförd av 
en kvinna på andra kvinnor hoppas bara inte bara för andra kvinnor utan för 
allmänheten. 
Det strategiska urvalet av informanter från apoteksaktörernas sida ledde till bara 
kvinnliga farmaceuter. Genom snöbollurval kom det endast svar från kvinnor som var 
intresserade att delta i studien, inga män. Det skulle visserligen vara bra att få 
könsfördelning i studien och undersöka vad män anser också. En annan begränsningär 
att åtta av nio respondenter hade akademisk utbildning och då blev det en relativt 
homogen grupp med avseende på utbildningsnivå som kan återspegla vana att söka och 
tillägna information om nya ämnen. 
 
8.3 Förslag till framtida forskning 
 
E-handel utvecklas lavinartad, det kommer mer och mer kunder till e-apotek. Det skulle 
vara nyttigt att undersöka uppfattningar om e-handel på apotek hos människor från olika 
åldersgrupper, med olika utbildning, olika social status, olika geografisk belägenhet. Det 
skulle vara viktigt att få studier på grupper av människor med olika sjukdomar, t. ex. hur 
hjälper farmaceuter från e-apotek  kunder med kardiovaskulära sjukdomar, med 
diabetes, med epilepsi osv. Man kan göra en studie som jämför kommunikation och 
rådgivning på e-apotek och fysiskt på apotek eller en jämförelsestudie om information 
och rådgivning mellan olika apoteksaktörer. 

9. Slutsats 
 
Syftet med studien var att studera apoteksaktörernas uppfattning om apotekskundernas 
behov i information och rådgivning vid e-handel samt att undersöka apotekskundernas 
möjligheter och uppfattningar av att få information och rådgivning vid e-handel. Studiens 
frågeställningar handlade om vilka möjligheter att få rådgivning i sin 
läkemedelsbehandling eller för egenvård erbjuder apoteksaktörer när kunden handlar via 
digitala kanaler - app, webben, telefon och hur upplever apotekskunderna information 
och rådgivning vid e-handel på apotek.  
 
Studien visar att apoteksaktörer uppfattar apotekskundernas behov av information och 
rådgivning vid e-handel är samma som vid handel på ett vanligt apotek trots att e-apotek 
har annorlunda förutsättningar. E-handlande kunder har möjligheter att få information 
och rådgivning vid e-handel på apotek i Sverige först och främst genom digitala lösningar 
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som hemsidans innehåll såsom texter, artiklar, demonstrationsvideo. Det finns också 
möjligheter att få rådgivning av e-apotekets farmaceuter via chat, e-mail och telefon. Av 
de uppges chat som den mest populära formen av kontakt. E-handlande kunder 
uppmanas att ta kontakt vid alla frågor och funderingar. Möjlighet att vara anonym, välja 
lugn miljö och bekväm tid för rådgivning kan bidra till djupare problemdiskussioner och 
ökad förståelse av läkemedelsbehandling. Det finns fortfarande ett behov att utveckla 
strategier för att förbättra apotekspersonalens rådgivningspraxis och öka kundernas 
intresse och deltagande i rådgivningsprocessen.   
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och professionella råd. 
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Bilaga 1   

 
Informationsbrev och förfrågan om deltagande i en 
intervjustudieom information och rådgivning vid e-handel på 
apotek. 
 
Mitt namn är Elena Akhatova och jag studerar Masterprogrammet i farmaci vid 
Umeåuniversitet. Under hösten skriver jag mitt examensarbete inom samhällsfarmaci 
somhandlar om information och rådgivning vid e-handel på apotek i Sverige. 
 
Syftet med arbetet är att undersöka apoteksaktörernas uppfattning om 
apotekskundernasbehov av information och rådgivning vid e-handel.  Syftet är också 
att utreda ochanalysera hur apoteksaktörerna organiserar sin arbetsprocess för att 
säkerställa attLäkemedelsverkets krav på att information och rådgivning uppfylls. 
 
Apotekens e-handel med läkemedel och andra produkter växer samtidigt nya krav 
ställs påkvalitet och säkerhet. Din respons är av stor betydelse för förståelsen 
bakomapotekskedjornas utveckling av rådgivning vid e-handel. Målet är att studien 
skall omfattaalla apoteksaktörer som bedriver fullskalig e-handel med läkemedel på 
nationell nivå. 
 
Deltagandet i studien innebär att en intervju på under en timme kommer att 
genomförasvia telefon eller Skype. Hela intervjun kommer att spelas in digitalt och 
transkriberas.Transkriberingen av intervjun kommer att skickas till Dig för 
avstämning. Intervjuernakommer att behandlas konfidentiellt. Delar av intervjun kan 
komma att utgöra en del i detslutgiltiga examensarbetet, dock kommer samtliga 
uttalanden som härrör från Dig att varaanonyma om så är önskvärt. Insamlat 
material kommer enbart att hanteras av mig somförfattare och mina handledare. De 
inspelade intervjuerna och transkriberingarna kommeratt raderas efter att studien är 
slut och uppsatsen skriven. 
 
Deltagandet i studien är helt frivilligt och intervjun kan när som helst avbrytas om 
såönskas utan att förklaring krävs. 
Om Du accepterar att medverka i studien kommer jag inom de närmaste dagarna att 
kontakta Dig för att bestämma tid för genomförande av intervjun. 
 
Har Du några synpunkter eller frågor, kontakta gärna mig eller en av mina 
handledare. 
Våra kontaktuppgifter står här nedan. 
 
Student: Elena Akhatova, Umeå Universitet, Masterprogrammet i farmaci 
Telefon: +47 46896734 
E-post: lena.akhatova@gmail.com 
 
Intern handledare: Moa Eriksson, Umeå Universitet 
Telefon: +46 90 786 80 13 
E-post: moa.eriksson@umu.se 
 
Extern handledare: Anna Diamantis, Sveriges Apoteksförening 
Telefon: +46 702 52 14 66 
E-post: Anna.Diamantis@apoteket.se 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide för intervju med apoteksaktörer 
 
Hej. Jag heter Lena Akhatova och jag studerar Masterprogrammet i farmaci vid 
UmeåUniversitet. Nu är det dags för mig att skriva examensarbete om e-handel på 
apotek medfördjupning i rådgivning. Sedan några år tillbaka jobbar jag i Norge för 
att kunna finansiera mina studier. I Norge har myndigheter öppnat för e-handel 
med receptbelagda mediciner 19 oktober 2016, inte så länge sedan. Därför är det 
jätteintressant för mig att kunna se lite framtiden som du kan berätta om. 
 
Inledande frågor 
0 Har du någon fråga till mig innan vi börjar intervju? 
0.0 Vad har du för roll inom företaget? Kan du berätta lite om dig själv och om 
företaget dujobbar på? 
0.0.0        Hur länge har ni erbjudit e-handel? 
Generella frågor 
1. Vilka fördelar och nackdelar ser du med att handla via digitala kanalerna app, web 
ochtelefon? 
2. Kan Du berätta hur ser det ut för en kund som väljer att e-handla hos er? (Evt. be 
om att skickaskärmdumpar eller gå in och se själv för att jämföra och kartlägga) 
3. Hur får kunden möjlighet till rådgivning? 
4. Vilka utmaningar finns i kommunikation med e-handelskunden? 
Frågor om receptbelagda mediciner 
5. Hur informerar ni kunder om generikabyte och hjälper kunden att förstå 
generikabyte när detsker? 
6. Hur gör ni färdigställandekontrollen enligt författningen och vad omfattar den? 
7. Hur jobbar ni för att förhindra, upptäcka och åtgärda läkemedelsrelaterade 
problem videxpediering av förskrivna mediciner? 
8. På vilket sätt förvissar man sig att kunden/pasienten vet hur han/hon ska använda 
sinamediciner och vad kan kunden/patienten förvänta sig från behandling? 
9. Hur stämmer ni av med kunden att de använder sina läkemedel rätt och 
10. Vid förnyad expedition av itererade recept vad finns det för möjlighet att förvissa 
sig attläkemedelsbehandling gett avsedd effekt? 
11. Vilken rådgivning finns det kring kundens svårighet att ta medicinen eller följa 
dosering? 
12. Hur kommunicerar ni information om biverkningar av mediciner och möjligheter 
att lindrabiverkningar? 
Frågor om receptfria mediciner och handelsvaror 
13. Hur kan ni hjälpa kunden att välja rätt receptfria läkemedel utifrån sina symtom 
ochförutsättningar? (gravida, ammande, NSAIDS hos astmatiker och patienter med 
nedsattnjurfunktion etc.) 
14. Hur kan ni hjälpa kunden att göra gränsdragning mellan egenvård och när det är 
läge att sökaupp sjukvården? 
15. Vilken information och rådgivning finns det kring andra produkter som inte är 
läkemedel, t. ex. handelsvaror och medicintekniska produkter? 
Frågor om förbättringsarbete 
16. Vad anser ni vara det viktigaste för er att förmedla vid kundmötet? 
17. Vad kan ni eventuellt tänka er att förändra för att ge bättre råd och information till 
kunder?  
18. Hur jobbar ni för att säkra att ni ger rätt rådgivning till era kunder? 
19. Vad har ditt företag för ambitioner med e-handeln? 
Tack för dina svar.  
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Bilaga 3 
 
Informationsbrev och förfrågan om deltagande i en intervjustudie om 
information och rådgivning  
vid e-handel på apotek. 
 
Härmed inviteras Du att delta i en intervjustudie om information och rådgivning vid e-
handel på apotek i Sverige. Studien kommer att redovisas som examensarbete inom 
Masterprogrammet i farmaci vid Umeå universitet. 

 
Syftet med arbetet är att undersöka både apoteksaktörernas och apotekskundernas 
uppfattning om av information och rådgivning vid e-handel. Du kan ge ditt värdefulla 
bidrag genom att dela med sig av Dina erfarenheter, upplevelser och synpunkter av e-
handel på apotek. Deltagandet i studien innebär att en intervju på 20-30 minuter 
kommeratt genomföras via telefon eller Skype. Hela intervjun kommer att spelas in 
digitalt ochtranskriberas. Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt. Delar av 
intervjun kankomma att utgöra en del i det slutgiltiga examensarbetet, dock kommer 
samtligauttalanden som härrör från Dig att vara anonyma om så är önskvärt. Insamlat 
materialkommer enbart att hanteras av mig som författare och mina handledare. De 
inspeladeintervjuerna och transkriberingarna kommer att raderas efter att studien är slut 
ochuppsatsen skriven. 

 
Deltagandet i studien är helt frivilligt och intervjun kan när som helst avbrytas om så 
önskas utan att förklaring krävs. 
Om Du accepterar att medverka i studien kommer jag inom de närmaste dagarna att 
kontakta Dig för att bestämma tid för genomförande av intervjun. 

 
Har Du några synpunkter eller frågor, kontakta gärna mig eller en av mina handledare. 
Våra kontaktuppgifter står här nedan. 
 
Student: 

Elena Akhatova, 

Umeå Universitet, 

Masterprogrammet i 

farmaci, E-post: 

lena.akhatova@gmail.com 

Intern handledare: 

Moa Eriksson, 

Umeå Universite 

E-post: 

moa.eriksson@umu.se 

 

Extern handledare: 

Anna Diamantis, 

Sveriges Apoteksförening 

E-post: 

Anna.Diamantis@apoteket.se 
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Bilaga 4 
 
Intervjuguide kundupplevelse av information och rådgivning vid e-
handel på apotek. 
 
Hej. Jag heter Lena Akhatova, jag är farmaceut själv och jobbar på ett traditionellt 
apotek där jag träffar kunder varje dag och pratar ansikte mot ansikte. Från några år 
sedan kom det möjlighet att e-handla på apotek genom webb, app och telefon. Jag 
studerar vidare, Masterprogrammet i farmaci vid Umeå Universitet, skriver nu 
examensarbete om e-handel på apotek med särskilt fokus på rådgivning. Därför 
kommer jag att ställa några frågor till Dig som har e-handlat på apotek. Din 
medverkan är frivillig. Du kan fritt avbryta denna intervju för vi börjar och vilken 
stund som helst efter vi har börjat utan förklaring.  Dina personuppgifter kommer att 
behandlas konfidentiellt . 
 
Inledande frågor 
 
0.   Har Du någon fråga till mig innan vi börjar intervju?  
0.0 Kan Du berätta lite om dig själv?  Vad heter Du? Hur gammal är Du?  Vad har du för 
utbildning? Vilken är Din huvudsakliga sysselsättning för tillfället? 
0.0.0 När började Du e-handla på apotek? Var det bara en gång eller många gånger?  

0.1.0 Samma e-apotek eller olika? 

Generella frågor 
  

1. Vilket/vilka apotek har du e-handlat på? 
2. Har Du handlat genom webb, app eller telefon? 
3. Kan Du berätta om Dina upplevelser av att e-handla på apotek?  
4. Om Du jämför handel på ett vanligt fysiskt apotek och apotek via e-handel, vilka 

fördelar och nackdelar ser Du med att handla via digitala kanalerna app, web och 
telefon? 

5. Vilka förväntningar har Du när Du e-handlar på apotek? 

6. Vilken information söker Du när du e-handlar?  

Möjliga svar 

 Fraktochleverans 

 Priser, betalning, rabbater 

 Egenvård 

 Egenvård eller vårdbesök att välja? 

 Rådgivning om receptfriamediciner 

 Generikabyte 

 Biverkningaravmediciner 

 Interaktioneravmediciner 

 Rådgivning om receptbelagdamediciner 

 Högkostnadsskydd 

 Annat?.. 

7. Hade Du/har Du lätt att hitta den information Du behöver? 

8. Vadhandlar Du?  

 handelsvaror 

 receptfriamediciner 

 mediciner som Du har på recept 

 Du behöver inte nämna för mig vad exakt du har handlat, bara kategori.  
Vidare kommer frågor om kategorier beroende på informantens svar. 
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Frågor om handelsvaror 
9. Vilken information fanns det om den produkten Du köpte? 

10. Vadtycker Du saknades? 

Frågor om receptfria mediciner  
11. Köpte du ett läkemedel som du använd tidigare eller ett nytt? 

12. Vilken information fanns det om det läkemedel Du köpte? 

13. Vadtycker Du saknades? 

14. Det finns möjlighet att läsa en bipacksedel direkt vid e-handel, brukar du göra 

det? 

15. Om du fick rådgivning om receptfria mediciner, vad tyckte du om det? 

Frågor om receptbelagda mediciner 
16. Köpte du ett läkemedel som du använd tidigare eller var det ett nytt recept? 

17. Vilken information fanns det om det läkemedel Du köpte? 

18. Vadtycker Du saknades? 

19. Om du fick rådgivning om dina receptbelagda mediciner, vad tyckte du om det? 

Frågor om direktkontakt och förbättringsarbete 
20. Hade du kontakt med personalen via e-mail, via chat eller per telefon när du e-

handlade på apotek? Hur upplevde du det? 
21. Vad tycker du att apotek kan förbättra eller förändra för att ge bättre råd och 

information till kunder?  
 
Tack för din medverkan  
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